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ÎN ZIARUL DE AZI

®' Specialistul
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AZI, PRIN TELEFON, DE LA BUZĂU

(Continuare in pag. a V-a>

Doi destoinici „sculptori1 
maselor plastice din Buzău(Continuare1 

In pag. a IV-a)

Foio : S, Cristian

I
I Avantaj-Năstașe!

'abrlcil textile
,La fel ca

Înlăturarea manifestă.

i orînduljU 
icepțională a 
blllt de Con-

in oțel In Calea de prelucrare a 
matrițcrll Ionașeu Gomocsen 

șl Ion Oprea Foto : M. Andreescu

Mangalia Nord — sfida ți betonul au fost modelale in forme caro incintâ ți pe cei mai exigenji oaspoji ai litoralului

In luna iulie, oțclaflî de Ia Combinatul siderurgie din Hunedoara au elaborat 
zilnic, peste prevederi, cite 135 tone metal, inrcglslrînd astfel cea mal mare 
depășire de plan. In fotografie : echipa condusă de oțclarul Traian Ulrica, una 

dintre echipele care se evidențiază in întrecerea socialism

Conferinței
i atotcuprinzătoare 
perfecționare sta bl

id Intr-un tot unitar

că orice răminere In urmă, 
chiar temporară, a oricăreia dintre 
ele se repercutează asupra ansam
blului Înaintării. Conferința Națională 
a Inclus In programul adoptat, ca 
parte Integrantă

tirada mea cu sens interzis de o bună bucată 
vreme. •

„Chiar mai devreme

soclalis- 
comoonen- 

Inseparabiîe 
a societății 

dezvoltate.

rie-am propus"

Inlr-’a- 
superloritalca orinduirli 

nu constă In aceea că’ ca 
născut perfectă." cu structuri 
date o dală pentru totdeg- 
că este cea mal perfectibilă 

toate orindulrilc cunoscute, 
relații so-

Inlesnlnd ————

aici a realizat pentru prima dată in țară preparare® sub 
vid a catalizatorului utilizat la sinteza carbonatulul de 
etilena. In prezent, preocupările sini"îndreptate pentru 
definitivarea tehnologiei de obținere a metablsulfitului 
do sodiu, necesar preparării catalizatorului ia reacția 
de polimcrlzare, fapt care ya conduce la econo
misirea valulcL Totodată, În cadrul acțiunii de aulo- 
dotare s-a realizai o gamă variată de utilaje șl 
Instalații, altădată aduse din Import, cum ar ti>: auto-’ 
clavele de fixare, reactoarele de polimcrlzare, Instala
țiile complete de încălzire cu ulei, exlracioarele șl us- 
căioarele pentru granulele pollamldlco șl altele. Toate 
acestea ou permis ca efortul valutar pentru realizarea 
multor produse să se reducă la Jumătate.

© Poluarea amenință 
lacul Siutghiol

„Sclntoia” a trimis un grup de reporteri speciali pe itinerare diferite, de la un capSt la 
altul al (firii. Reportajele pe care ni le transmit reflecții atmosfera dominalfi de elanul 
creator generat do Conferinja Ncfionalâ a partidului, faptele și glodurile oamenilor In 
aceste zile din preajma marelui August al Eliberării, nfizuința lor continuă și ferfllâ 
spre mai bine malorializatâ în succesele obținute In marea întrecere socialists pentru în
deplinirea cincinalului inainto de termen, pentru Inâllarea in cadențe cit mai rapide a 
edificiului României socialisto do azi și da mîine. Publicăm aslâzi primul reportaj primii.

BRAȘOV (Corespondentul ,^dnleli“," Nlcolae Mo
canul. — La aproape toate punctele de lucru .ți obiec- 
livole mat importanțe de pe șantierul do electrificare 
a liniei ferate Brașov — Ciceu — Deda — Ciceu — 
Ghimeș, lucrările sini In avans față de prevederi. PInă 
in prezent s-a ți realizat K5 la sută din planul anual 
la lucrările de pe secția Ctceu-Adjud și peste 50 la 
sută la secția Clceu-Deda, deși old lucrările au Început 
doar In trimestrul II. Ritmul înalt de lucru a permis 
finalizarea lucrărilor de sistematizare a stației Mfldă- 
roș-Cluc, de terasament șl suprastructură in stația Lă- 
zaren, modificarea instalațiilor de centralizare eiectrp- 
mecanicA In stațiile Măclăraș-Cluc. "Izvorul Mureș, Izr 
vorul Olt, Gălăuțaș! șl altele. Lucrările la tunetele Fi- 
lipea și Salard Înregistrează șl ele un avans simțitor, 
ca și lucrările de structură șl suprastructură pe tron
sonul dintre Mădăraș-Ciuc șl Toplița. Constructorii șl 
beneficiarul s-au angajat ca Întregul volum de lucrări 
pentru 1974 să fie devansat in 1973. Acesta este obiec
tivul central al Întrecerii ce se desfășoară pe acest 
vast șantier.

Conferinței Naționale 
pe masa de lucru

Locuiesc, bineînțeles că nu din pipa mea, pe o 
stradă cu sens interzis. O stradă pe care se ju-ra veș
nic fotbal. Pe asfaltul „șotronlzaf de alte generații 
de copii au fost imitați marii ți foștii noștri mari ju- 
.cătbri de fotbal. .

Am văzut de la balcon „alunecări" ă la Greaca, 
„intrări" ă la Dumitru, pase a la Dumltriu II — Ion lo- 
neccu, goluri stil Oblemcnco, ■„căderi” â la Năstu- 
rescu™

Dar nu despre fotbal Intenționam să vă vorbesc. 
Dacă n-aș fi prea ocupat cu plecarea |n concediu, c-n? 
invita pe balconul meu să vă arăt ce se Inttmplă pe

sul economic șl al bunei gi .
a materiei prime și materialelor, con
comitent cu perfecționarea activității 
de conducere, de aprovizionare’tehnl- 
că-matcrlală. Există o slrinsă Interde
pendență și corelație reciprocă in a- 
cest domeniu: așa cum perfecționarea 
vieții economice și sociale nu repre
zintă un scop In sine, ci țintește să 
creeze pretutindeni condiții propice 
realizării cincinalului înainte de ter
men. lot astfel atingerea acestui o- 
blecllv creează, la rindul lui. premise 
favorabile pentru cn „ofensiva per
fecționării” să fie desfășurată Ih con
tinuare cu vigoare sporită, pe un 
front și mal larg. . ;

>vîață jntenjați.cihslă 1

Nicuță TĂNASE

mlnlstrațlo . ■■________
rllor de centralism excesiv șl ndin- 
clrea democrației sociallsie : dezvol
tarea consultării’ permanente a ma
selor șl Întărirea legalității : pregă
tirea forței de muncă și creșterea 
nivelului de trai ; o mal bună siste
matizare a teritoriului și dezvolta
rea mal rapidă cconomico-soclală n 
orașelor șl șalelor ; așezarea și mal 
fermă n relațiilor din societatea 
noastră: pe baza principiilor eticii și 
echității socialiste.

Se evidențiază astfel concepția 
unei înaintări simultane pe cel mai 
larg front, a Interdependenței tutu
ror laturilor construcției socialiste, 
partidul conslderind. pe bună drep
tate.

v’E “ ’ț •_ i ,41 j ■ ’
Mal Intil, o secțiune prin 

două biografii.
Constantin Mogoș. Primul 

chimist din familie. De a- 
proape 15 ani operator Ta 
Uzina do prelucrare a ma
selor plastice Buzău. A 
construit mai Intil uzina, 
alături de ătlțin alții care 
azi produc polietilena util 
de necesară economiei țării, 
solicitată in numeroase țâri. 
Mogos a Inaugurai, așadar, 
o profesie Inedită in fami
lie. El a deschis Insă o pa
ranteză care este continua
tă firesc do fiul său. Paul, 
trecui prin școala profesio
nală. Trecut prin n.b.c.-ul 
meseriei, aici, alătur! de 
tatăl său. Acum. în clasa a 
XlI-a, la seral.

— Ce înseamnă 1972

— Ce se tntlmplă ?
— Ion Tiriac si Ilie Năstase au făcut „revoluție" pe 

stradă. Au desființai fotbalul.
— Cum ? Au desființai fotbalul ?
— Da, pe strad mea nu se mal Joacă fotbali Și> 

nici șotron.
— Dar ce se Joacă ?
— Tenii! De la puști șl p.'nâ Ia cel care nu mal 

au mult plnă a pleca militari, toll li imitâ pe 
cei doț.

Dar tare aș dori să-i vede/i pe acești copii cum se 
chinuiesc. Cum ți cu ce „scule" Joacă tenis. Cei mai 
norocoși, care tini In unele cluburi ori asociații, se 
descurcă. Dar să-i vedeți ne mai puțin norocoșii. Un 
pistruiat lovește mingea cu tocătorul de vinete. Altul, 
mai puțin phtrulat, dar foarte clrn, ce luptă pentru 
un breck arlnd in mină, pe post de rachetă, o doagă 
de butoiaș...

Am trecut deunăzi pe la un marc nțagazin uni- 
versa! ji am văzut îmbulzeală la raionul unde se 
vindeau rachete „Pionier”..,

Avantaj — Năstase. Servește Țiricc™

Dacă nr JHs să definim numitorul 
; comun al ansamblului hotăririlor 
_ Conferinței Naționale, acesta ar ti, 
| fără îndoială, efortul amplu, atutcu- 
J prlnzător do perfecționare a organi

zării șl conducerii societății noastre. 
; Efectiv. Conferința Națională mar
chează un moment. decisiv al proce
sului multilateral de perfecționare 
inițial de partid șl desfășurat in ul
timii ani po toate planurile vieții so- 
claie. ’

Tn concepția partidului nostru, per
fecționarea organizării și v conducerii 

.societății. cu desăvirșire străină de 
orice considerente de conjunctură 
sau campanie, răspunde unei cerințe 

«legice a dezvoltării sociale, 
devăr.

ș noastre 
s-ar fi 
.optime, 
una. d 
dintre 
noile 
claie 
și stlmuiind va
lorificarea aces
tor nvafltaje pro- - 
prii socialismu
lui. De aci de
curge concepția 
partidului des
pre perfecționa
re ca tin ampin 
proces perrria- Ș 
nenl al revolu
ției socialiste.

Superioritatea noii orindulrl so
ciale nu se afirmă de la sine, ci in 
măsura In care sint .valorificate re
sursele de progres ce li sini proprii. 
Iată de ce continua evoluție ascen
dentă. autoperfecționarca reprezintă 
o necesitate obiectivă a 
noastre. însemnătatea exi . . 
programului de lucru stabilit de Con
ferința Națională constă in aceea că 
el duce mal departe și amplifică larg 
acest proces de perfecționare, mar- 
cînd începutul unei etape calitativ 
superioare In desfășurarea întregii 
opere de făurire n-societății socla- 

•lixte multilateral dezvoltate- ’ ->■
Imprăslonenză; - In primul; find; 

studiind raportul tovarășului Nlcolne 
Ceăușescu, rezoluțiile 
Naționale; sfera 
n măsurilor de 
llte. ele înglobîm 
cele mal Importante laturi ale activi
tății șl fenomenelor sociale : îmbu
nătățirea modulul de exercitare a 
rolului conducător ni partidului : în
deplinirea funcțiilor stalului ’sl a 
atribuțiilor organizațiilor de masă : 
conducerea planificată a economiei 
naționale ; structurile organizatorice 
șl sistemul Instituțional nl societă
ții ; cadrul legislativ; mijloacele de 
Investigație, decizie șl previziune : 
formele și modalitățile de lucru.

Evident, nr fi imposibil de stăruit, 
chiar și fugitiv. In cadrul unui arti
col de ziar, asupra tuturor obiecti
velor imediate șl de perspectivă a!e 
acestei „ofensive a perfecționării-, 
în modul cel mol succint se poate 
doar jublinta că ele vizează, așa 
cum s-a nrătal de altfel In docu
mentele Conferinței Naționale, deopo
trivă. perfecționarea activității poli- 
Xlco-ldeologlco șl organizatorice n 

^partidului: conducerea științifică a 
societății pe baza unul plan unic fl 
căile de sporire a eficienței activită
ții economico : perfecționarea me
canismului de plonlficarc si a acti
vității flnanclar-băncare : raționali
zarea șl simplificarea muncii de ad-

O știre primită ieri de Ia directorul __________
..Aurora” din București, Ing. iAnlon Pnn : ,,La fel ca 
și majoritatea întreprinderilor din Capitală și din țara, 
unitatea moastră a hotărit — In urma evaluării realiste 
n resurselor și posibilităților Interne — să realizeze 
cincinalul in patru ani și jumătate. La măsurile tah- 
nleo-organizatorlcc pe care le-am luat in acest scop 
aș adăuga eforturile colectivului nostru care, alături 
de constructorii de la I.C.A. București, a reușit si purtă 
In funcțiune două ringuri in filatura de vigonle (fire 
tip bumbac) cu S-O de zile mul devreme. Avlhd In ve
dere rezultatele de plnă acum obținute In Întrecerea 
socialistă, ca și hotărlrca întregului nostru colectiv do 
a face totul pentru bunn desfășurare a producției, apre
ciem că aăplămlna viitoare. In cinstea zilei de 23, Au
gust. vom realiza Integral angajamentul anual. Aceasta 
înseamnă că vom produce -suplimentar o producția 
marfă de 7 milioane lei, concretizată, printre altele. 
In 120 DM) mp țesături”.

Sport: Bucureștiul 
așteaptă „Salatiera 
de argint”

tJ.: ■ "’.ta" t>L
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pentru dv.. tovarășe Mo- 
goș ?

Foile alb-grl, de polie
tilenă, aleargă in cursa de
venirii lor. ’ ■

' —Un an In care ne-am 
gindlt mai mult la viitor. 
Și viitorul, priviți, e aici, 
in hala asta, in hala de 

• alături ce se construiește, 
i Este un VIITOR care a 

fost de mult prezent la 
Conferința Națională a 
partlduluL

A doua secțiune biogra
fică. „

Io naș cu Gomocscu. Ma- 
trlțer. Din 1UM, aici. Mal 

, Înainte,, la Tirgovlște. 
„Apoi, clnd a venit fa
brica acasă, am. venit 
ș! cu acasă. Din metalur
gie, In chimie. Cum insă 
Imbllnzesc oțelul, flerul,

PTATRA NEAMȚ (Corespondentul „Sclntcll”, Ion Ma
nea). — .Inițiativa colectivului Uzinei de fibre chimice 
SAvInețU.;. .Jlecâre tonă do produs finit cu un efort 
valutar minim” dă pe zi ce trece rezultate tot mai 
bune. De la Începutul anului șl plnă azi s-au realizat, 
peste pian, produse In valoare de aproape 42 milioane 
lei. Circa eo In șută din aceste depășiri constituie re
zultatul direct ol preocupării Întregului colectiv pentru 
elaborarea șl folosirea unor tehnologii proprii de fabri
cație a' melfinei și caprolaclămol, principala sursă de 
reducere a cheltuielilor valutare. Astfel, colectivul de

. 

Trăinicie și căldură—atribute 
permanente ale prieteniei 

româno-bulgare
(ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE 

DIN R. P. BULGARIA)

toi una c. Doar că sirii 
lingă ai mol”. „Ce-o să Insă 
din calupul ăsta de oțel, 
tovarășe Gomoescuî” „Niște 
matrițe pentru pahare de 
plastic*. „Sculptați frumos. 
SA nu vă io la tabără de 
la Măgura I” — glumim. Ne 
întoarce glumu : „Nu-i
nimic. E tot in Județul 
nostru”. Mai aflăm : in cel 
31 de ani de meserie. Io- 
nașcu Gomoescu a crescut 
rriulțl meseriași. Unii l-au 
„trădat” șl au ajuns Ingi
neri : Valerlu Stingă, Du
mitru lonașcu, Constantin 
Mnnez. Alții, ca Ion Oprea, 
„concurcnțl”. Muncilor! spe
cialiști do înaltă califi-

i acestuia, întreg 
ansamblul de 
măsuri stabilit 
de plenara CC, 
din noiembrie 
1971 privind îm
bunătățirea acti
vității pollUco- 
ideologlce. înră
dăcinarea nor
melor clicii și e- 
chl lății- ■■
te- - 
te 

ale operei de făurire 
socialiste multilateral

Avem programul stabilii de Con
ferința - Națională a partidului ; o- 
blectlvele șl direcțiile înaintării slnt 
clare, ca șl modalitățile de atingere 
a țelurilor propuse. Esențialul constă 
acum in angrenarea practicii, efec
tivă, a tuturor forțelor societății in 
marea „ofensivă a perfecționării”, in 
mobilizarea Intensă o resurselor 
pentru a se trece Ia acțiune imediat 
in vederea înfăptuirii măsurilor sta
bilite. Partinitatea, patriotismul, ni
velul de conștiință nu .azi un crite
riu fundamental, de apreciere — 
aporluî’ concret “ta aplicarea - liolări- 
rllor Conferinței Naționale; . .

Primul și principalul domeniu in 
care „ofensiva perfecționării” trebuie 
să-șl găsească teren de desfășurare 
este activitatea productivă — in așa 
fel incit această perfecționare să 
asigure atll îndeplinirea clnclnalulai 
înainte de termen, cit șl realizarea 
țuluror prevederilor sale- Ia un inail 
nivel calitativ. „Ofensiva perfecțio
nării” cere comunlșUldr, tuturor oa
menilor muncii să asigure îmbunătă
țirea organizării producției și a mun
cii, folosirea cil mai bună, la Indica
tori, cit mal ImilțJ, n agregatelor șl uti
lajelor, o' folosire perfectă — In, sen
sul economic șl al bunei gospodăriri — 
a materiei prime și materialelor, con-

© Declarația M.A.E. al R3 D. Vietnam 
® încrederea între statele europene 
- premisă esențială a înfăptuirii 
securității pe continent (un interviu 
al ministrului de externe britanic 
acordat Televiziunii române).

ș . | 1 L

® Din instanță în fața 
opiniei publice

© Vara, cabinetele de 
științe sociale sînt 
în vacanță ?

© Cibernetică și opti
mizare

PICĂTURA DE CERNEAU
y," -a v. ' • a ■ ; ‘ 1-ț ' “ <



X Șia-’Ș-^-î ti? îi:.

:l ’ ’ 3 E. £ > $
SCÂNTEIA miercuri 9 august 1972PAGINA 2

FAPTUL

Autoca
raionul care energic

aduce

ÎN JUDEȚUL BIHOR

Miliții IONESCU

După 8 luni

Sentința
întreprinderiiPrietenul

Vinatot
fata pușca

legea e mult mal

critica ? Cerem 
Inerului Gri- 
șeful oflcin-

Tltus
Dlnn
Emil

ANDRltl
POPESCU 
MAHINACHE

cepe căsătorii „de urgență'
Vea-ă: --------
cestora 
urgență' 

Ceva

Foto : Gh. Vlntilă

de agrement

nu cunoștea Insă 
depozite, 

iile

Vineri, 7 iulie. Judecătoria sectorului -i.
In fața judecătorului de serviciu — o 

femele trecută de prima tinerețe. Ochelari 
mari, de soare — gesturi mici, sprințare, de

i comunei Tfimădău. Ju- 
la proiecția unul film, 

eașl sală, mulțl dintre ai 
mlnecile suflecate. dind 
la renovarea si arnena-

. ...._ __ _ ,.i” — cu incfilca-
Impcrativelor etice care stau la baza n- 

— nu permite nici divorțuri „de 
“I , • \ '
trebuie făcut, totuși, de urgență : 

Îndreptarea unor asemenea atitudini.

să descopere
1 aiulcr pe supraveghetorul de vlnătoare 

Mlhal Albu si împreună au 
reușit să scoată, fără nici un for 
de armă, opt pui de lup. O per
formanță care, s-o recunoaștem 
nu este la Indemlr.n oricărui 
vinător.

zarceă (n cănii stație de 
epurare nu funcționează), 
stația pompează In lac ană 
cu dejecții. Inlenslflclnd 
procesul poluării.

— Este. Intr-adevăr, un 
grav pericol de poluare 
-- ne-a confirmat ingine
rul Sergiu Groparu, șeful 
serviciului protecția cali
tății apelor de Ia același 
oficiu. Dlntr-o neglijență 
similară, in 1071; noronpe 
întreaga faună și floră a 
Incului Tăbăclriel. care se 
alimentează din Slutghlol,

serviciului comercial -- insistăm noL 
— Nu e aici. E In concediu, iar 

adjunctul său e In delegație.
"1 nu e nimeni in intrepria-

O furtună puternică doborise 
mai mulțl stllpl al rețelei de 
Înaltă tensiune din zona comu
nei Blesad (Satu-Mare). Sule de 
case șl sectorul de industrializa
re a lemnului din localitate au 
rămas brusc fără curent elec
tric. Orice intirzlere in reme
dierea avariilor era păgubitoare. 
Do aceea, șapte lucrători ai ex
ploatării electroenergetlce Satu- 
Mare, sectorul Negreștl-Ouș, nu 
pornii imediat la lucru. Infrun- 
tlnd biciul ploii șl canonada 
descărcărilor electrice. După o 
Intervenție care a durat nu mal 
puțin do 20 de ore, ce! șapte 
lucrători au 'repus In picioare 
stilpii doborițl și au reconeetat, 
rina pe rind, sectorul de Indus
trializare șl casele la rețeaua de 
Înaltă tensiune. Celor „7 magni
fici- — inginerul Vaslle Sltca. 
electricienii Petru Farcfiș, Mihni 
Tătar, Viorel Murgu, loan Maro
can, Gheorghe Tătar și șoferul 
Gheorghe Berinde — le transmi
tem, împreună cu colectivul lor 
de muncă, sincere șl calde feli
ei țări.

Bun cunoscător ai tainelor pă
durii, Ștefan Halasz. pasional 
vinător din Sîmerin. o remarcat, 
intr-una din zile, cind mergea 
pe terenurile filialei, urme de 
lup. Mergind după ele. o reușit, 
intr-un tlrzîu, 
blrlogul. L-n chemat In

N. a delapidat, in 
11 000 lei : ecordn 
cunoștințe, se im- 

se citi „cu lux” — 
pînă și pro-

Intr-un
ii vînduse apoi, 

wit™ ori la rind. 
le chilipiruri. In-

și „debit"

Rubricâ redoclalS de :
Dumitra TÎRCOB 
Glieorqhe DAVID 
ți corespondenții „Scinleii1

— Onorată Instanță, să spună martora 
dacă n-am fost evidențiata pentru grija 
față de avutul obștesc... /

Martora, fostă colegă do serviciu cu Ma
ria Nestorescu — cindva gestionară la uni
tatea „Tehnoinetal- din bulevardul 1 Mai 
nr. 171 — răspunde puțin stingherită de Ln- 
trebare :

— A fost evidențiat colectivul^
— Da' ce. eu nu făceam parte dli) colec

tiv ?! sare, fără sfl-șl piardă cumpătul! in
culpata. Nu înseamnă că 
depț imă

In fosta sa calitate. M. 
numai trei luni, aproape 
împrumuturi ta diverse 
brăca „cu gust' 
achiziționa ■..mărunțișuri- etc. 
priita datorii obișnuia să ta „achite- cu... 
mărfuri din rafturile magazinului. -

în fața Instanței încearcă Insă o demon
strație .forte- : de fapt, ea a avui ..In per
manență grilă de ovulul obșlesc. fiind chiar 
evidențiată- ! Nu se. sfiește să pretindă 
chiar că metilul colectivului in apă
rarea patrimoniului obștel era. de fapt.» 
meritul său.

încercarea de a scoate In evidență că. 
înainta de comiterea fantei antisociale., o 
fost un om cinstii am intllnh-o si le alțl 
Infractori. în dozarea pedepsei instanța, 
potrivii legii, line, desigur, eoni de com
portarea avută înainte de săvtrșlrea nctuluL 
antisocial. însă nici M, N„ nici ceilalți care, 
asemenea el. vor să Influențeze „batanta

„De urgentă!"

i lupuia .. u ;
endemică, localizată as
in zona mlăștinoasă 

clmpia BireeL Supravie- 
,___ i și conservarea acestor
plante glaciare In această zonă 
iți găsesc explicație in condițiile 
climaterice și topocllmallce, ca
racterizate prinlr-o frecvență 
mare a inversiunilor de tempe
ratură — In special temperatura 
apel foarte scăzută, rare, chiar 
In lunile de vară, nu depășește 
7 grade. Datorita Importanței 
■științifice pe care o prezintă, a- 
cest perimetru glaciar a fost de
clarat monument al naturii șl 
este ocrotit de lege.

termen 
du-se, 
știință, 
care se 
de apă 
luliil. Beneficiarii 
ta Indemină aprobările, au 
uitat <ta termene, negli- 
Jind total finalizarea unor 
Investiții pentru utiliza
rea altor surse de apă. Pe 
baza unu! astfel de acord, 
Uzina de superfoxfațl șl 
acid sulfuric din Năvo
dari consumă acum mul 
mult do 1 mc de apă țta 
secundă, cantitate ce de
pășește toata debitele Iz
voarelor proprii aie tacu
lui ! Dacă mai adăugăm 
la acest mare consumator 
șl termocentrala de In 
Ovldlu, unele sisteme mid 
de Irigații locale, precum 
și cvaporațla puternică din 
timpul verii, găsim expli
cația cotelor scăzute ale 
apelor lacului.

Cum au acționat facto
rii |nleresațl
popular județean, oficiul 

-de gospodărire n apelor șl 
alte unltați centrale Inte
resate In fața acestei si
tuații 1 S-nu purtat, ce-1 
drept, ani de zile, umple 
discuții, au avut Ioc In

ii fost distrusă. Acum, din 
cauza defecțiunilor stației 
de epurare de la Nazar-

pe a 
Siul-

soclalismulul 
exenfj 
Intre 
șl Palatul Nou, 1a Berlin — mu 
zeul Pergamon și Monumentul 
©stasului sovietic, tar in Jena 
și Welmar se vor vizita Plane- 
tariumul, caseta memoriale 
Goethe, Schiller, Liszt. Cu o- 
cazta turului orașului Dresda se 
vor putea admira construcțiile 
arhitectonicii și Galeriile de 
pictură, iar ta Leipzig -- sta
dionul și Monumentul luptei 
popoarelor.

O.N.T, „Carpațl”-București a- 
nunță șl pe această cale că, 1a 
cererea’ colectivelor din unită
țile socialiste, se pot organiza 
excursii suplimentare cu pro
grame diferite șl la datele so
licita te.

tn noiembrie anul trecut. An
drei Sftekely din Cehul Silccntei 
intrase în bufetul gării C.f.R 
din Baia Mare cu un aparat de 
radio portativ, in calcare de 
l lei, ți.i ieșise fără eL L-a 
căutat o lună, două, trei și.» s-a 
lăsat pdpubaj. lată insă că. după 
8 luni, plutonierul Vaier Petea- 
nu îl invită să se prezinte la mi
liția T.F. din gara C.F.R. Bala 
Mare. Aici ll așteptau aparatul 
de radio și „stăpînul iău de oca
zie”, loslf Molnar din orașul 
Bălan, împreună cu care călăto
rise o vreme intr-un tren de 
persoane. I. M. 
la Cavnic, de ; 
unor amatori c 
terceplat însă in cale din urmă 
de organele de miltlie. el a fost 
trimis in fata instanței de ju
decată. După cele 8 luni de pe
regrinări pc... trade necunoscu
te, ll așteaptă acum S luni de 
închisoare.

tllnlrl, s-au organizat tot 
felul de sesiuni științifico. 
Dar, in mod concret, nu 
ponte fi vorba de acțiuni 
energice, hotărite. La ofi
ciul de gospodărire n ape
lor am găsit un voluminos 
dosar de adrese, o croni
că fidelă a unul duel da 
corespondențe’ care nu a 
Împiedicat evoluția nefas
tă n Incului Slutnhlol.

Uzina din Năvodari tre
buia, potrivit studiilor în
tocmite, să-și aslguțe încă 
do acum doi ani o nouă

Ulfll B, 
fctițfi.- .

— Dumneavoastră sinleți și Instanță de 
urgență ?

— Da. i se răspunde.
Ah. ce bine : liiii primiți ?’ mie o 

cerere de divorț ? I
1 se explică ce se poate șl ce nu se poate 

jude-ca de urgență ; femeta rămlne profund 
mirată. în ochii ei citim o replică no- 
roslită :

— Totuși, nu s-ar puica... ?
Nu, nu seepoate : așa cum legea nu con-

justiției In favoarea lor, nu înțeleg un sin
gur lucru : uu unul, ci o mie de tapte 
bune, pozitive, nu pol acoperi un singur 
act de necinste ; cinstea șl necinstea nu 
sint noțiuni similare creditului șl debilu
lui. nu șa. pot scădea una din cealaltă, con- 
tinuind rămli cinstit și după șflvlrșlrca 
unei infracțiuni

între cinste și necinste există o prăpas
tie. Și nici un artificiu nu le poata lega !

buzunare. Siguranța 
figură de actor fără talent- După o căutare 
febrilă, nu lipsită de emoții, scoale — în 
sfirșlt — dlnlr-un buzunar o hlrtiuță. 
O despăiureștc încet ca pe un bilet dști- 
gător io loto : apoi pronunță triumfător, cu 
voce tare, numele». celuV mai bun „prie
ten” ' . ,

Fără comentarii '

în rubrica noastră din 11 Iulie, sub titlul 
„Sentința, din sală”, relatam următoarele : 
.„Ștefan Badea — fost gestionar ta între
prinderea de comerț exterior „Mnșlnlm- 
porf” — a produs unității o pagubă de 
01 0®0 lei, Procesul inculpatului o relevat 
Insă și altfel de vinovății, datorate unor 
slăbiciuni ale aparatului administrativ șl 
financiar contabil.

în urma articolului. „Mașlnimport” —osub 
semnătura Ing. 
„Imediat după 
late In ziar, nm ____ . __
întărirea răspunderii,’ a exigenței șl con
trolului în activitatea tuîuror comparti
mentelor de lucru. Totodată, svlnd In ve
dere abaterile săvlrșlte. vinovății au fost 
sancționați dună rum urmează :

— Dobranlște Teodor — șef birou adml-ț 
nlstra’lv cu retrogradare pe 3 luni :

— Neagu Cositei — fost șef serviciu ad
ministrai lv — cu avertisment

— Uldumac Marin — șef serviciu conta
bilitate — cu „mustrare*. , ■

în afara hotărlrll judecătorești s-a pro
nunțat prin urmare, Inei o sentință. Să 
sperăm că atlt prima, cîi șl cea de-o doua 
vor impune cuvenitele învățăminte tuturor 
acelora care “nu tratează cu toată răspun
derea oroblema apărării avutului obstese.

în mal puțin de 2 ani, 
tacul Slutghlol de lingă 
Constanța, Inc cu apă dul
ce, un veritabil monument 
al naturii, situat intr-o 
zonă turistică de. mare 
aflux, șl-a redus supra
fața cu aproape 650 hec
tare, ceea ce reprezlniă 
ceva mai mult de 30 ta 
sută din Întinderea Iui 
Inițială.. Scăderea conti
nuă a ludului apel a făcut 
inutilizabile numeroase n- 
menajărl 
nautic.-a avui un efect 
din cele mai negative asu
pra faunei șl florei lacu
lui. Mai precis, dună mă
surătorile ia zi, cota me
die a apel a scăzut cu a- 
prorpif’ ItM cm Se esti
mează. ix>trlvlt prognozei, 
o scădere in următoarele 
luni de încă .40 cm.

Cum s-a ojuns In aceas
tă situație 
explicații ingi 
gore Sababel.
lui județean de gosjwxlă- 
rlre a apelor, altor specia
liști. Iată, pe scurt, des
pre ce este vorba. în ciu
da numcraoselor studii în
treprinse din 10®a Încoace, 
privind regimul utilizării 
apelor tacidul, aprobările 
pentru noi folosințe In In
dustrie s-au dat una după 
alta (ce-i drept pentru 

limitat), lgnorln- 
ațadar. cu bună 
pericolul real in 

află această sursă 
potabilă a litara- 

avlnd

taină zonă de mlaștini eutrofe, 
populate “de ' diverse specii de 
planta relicve. Cea mai impor
tantă dintre aceste mlaștini se 
află In apropierea comunei Hăr- 
ît-jiii. Aid intllntm un fenomen 
unic tn țara noastră : supravie
țuirea unor specii de plante gla
ciare, cum nr fi Clodium tna- 
riscus sau Pedicularis sceptrum- 
knroilnum. relicve glaciare spe
cifice zonei Arcticii, care, ta 
Hărman, ating punctul cel mai 
sudic din lume. Tot aici mai po' 
fi Intîlnlto și alle specii arctice 
ca : Su'crtin perennls, o specie 
nordică boreală, Drosera angli- 
ca (atingind șl ca. la Ilărman. 
limita cea mai sudică) sau 
Armerta alpina S.S.Pn o sub
specie 
clusiv 
din 
țulreu

leșie 30 In suita din suprafața lacului 

s-a dus... pe apa sîmbetef. Iar masurile 
de protecție întirzie

reștl organizează excursii în 
R. D. Germană, pe Itinerare 
dintre cele mai atractive. 
Excursioniștii vor avea posibi
litatea să cunoască zona turisti
ce de:un pitoresc inedit, să ad
mire vestigii ale trecutului, im
presionante opere de artă șl 
cultură, să ta cunoștință de rea
lizările oamenilor muncii din 

. Germană In construcția 
Lb Potsdam, de 

piu. se vor putea vizita, 
altele, castelul Sanssouci

încărcai cu baloturi de paie. 
I autocamionul 21—VS—848 ajun- 
1 sese in depoMul de furaje al 
I cooperativei agricole de produc

ție Tirrll (Vaslui). Deodată insă 
In timpul manevrelor pentru 

, descărcare, autocamionul a fost 
I cuprins de flăcări și in clleua 
| minute a fost prefăcut în scrum. 
IErtlncindu-se rapid, incendiul a 

mtatuit totodată circa 110 tone 
de pale și 6 tone de lucemă. Din 
primele cereetM rezultă că fo- 

Ieul a izbucnit de la sclnteile 
ieșita pe țeava de eșapament 
care, contrar normelor de pre- 

I venire a, incendiilor, nu era
prevăzută cu dispozitivul nece
sar pentru captarea lor. Acum. 
viaornJH vor suporta conseeln- 

| țclc de rigoare.

Ne-am deplasat șl 1a sediul între
prinderii județene de legume și 
fructe cis intenția de a desluși cel 
puțin acolo cauzele unora din nea
junsurile constatate.

— Ați călcat cu stlnguL ne spune, 
cu un glas de, compătimire, secreta
ra directorului. Tovarășul directo- 
coordonatos" e plecați pentru patru 
zile 1a un instructaj ta Constanța. 
Directorul adjunct șl contabilul șef 
sint cu o delegație în județ. Direc
torul comercial e ta o ședință.

— Conduceți-ne atunci ta șeful

Răspisnsul primit n fost de natură 
să ne den o explicație in plus. Drept 
care ne întrebăm ; la Oradea nu se 
cunoaște obligația consiliului popu
lar, a primarilor, a vicepreședinților 
de a controla permanent, zilnic, 
piața, de a interveni operativ pentru 
continua Îmbunătățire a aprovizio
nării ? Abundența actuală de legu
me și fructe din depozite șl maga
zine este o garanție a faptului că 
sint create premisele unei satisfa
ceri corespunzătoare a tuturor ce
rințelor de consum. Important este 
Insă; ața cum a subliniat in repe
tate rlnduri conducerea de partid șl 
de stat, să se asigure o gospodărire 
judicioasa a fondului de marfă, să 
se regleze mecanismul aprovi
zionării, in așa fel incit In 
piețele din toate cartierele și loca
litățile să existe sortimente variate 
de produse, la un nivel calitativ co
respunzător ș! In concordanță cu 
prețurile stabilite. Activitatea co- 
mercială din piețe și imitările LL.F. 
poate și trebuie să răspundă celor 
mai exigente cerințe al« cumpără
torilor.

— Păi să vedeți, acum trei ani. un bun 
amic m-n împrumutat cu vreo 10 OOO leL 
răspunde prompt C. II.

— Șl nu I-aț! mal Înapoiat datoria ?
— Nu... Fiind cel mai bun prieten, mi-a 

zis să-i tnapoiez banii elnd oi putea. Că 
lui nu-1 trebuie așa urgent... Știți, ca Intre 
prieteni.

— Cum ziceați că-I cheamă pe amicul 
dumneavoastră 7

— Păi.» fiăă... un moment... -
Precipitat, omul începe să caute prin 

i-a dispărut, are o

- Șl
dere ? .

— Cum nimeni ? — răspunde se
cretara contrariată. Sînlem mai 
tnuiți. E teful de 1a rechizite (șeful 
serviciului administrativ — n.n.),
apoi sint, cițiva ta contabilitate, la 
financiar, șl, mă rog, eu I

Am părăsii Întreprinderea jude-

anumit fel,’feăl 
pra cauzelor caro generează lipsurile 
In magazine. ;

Am încercat să stăm de vorbă cu 
admlnislratoriil piețe! „2.3 August” 
din Oradea, dar n-am reușit. Era 
plecat... In concediu. AJutoarea era 
si ea plecată.» nu se știe unde. La 
inspecția comercială, de asemenea, 
n-am găsit pe nimeni. Am aflat 
doar că unul din cei trei Inspectori 
este plecat în concediu, Iar ceilalți 
doi... nu se știe unde sint în cele 
din urmă nm găsit totuși pe cineva: 
pe. directorul direcție! comerciale 
județene, tovarășul Marița Teodor.

— Aveți dreptate. Ano fost șl eu 
prin piață șl am constatai o seric 
do nereguli, ne-a declarat dlnsuL 
Dar spuneți-ml ce să fac ? Sint sin
gur. Cel de ta serviciu! de speciali
tate sini plecați : 3 in concediu, 
unul 1a contractări la București și 
unul trebuie să întocmească niște 
situații ta birou.

Am socotit necesar ®ă avem in 
final o discuție cu reprezentanții 
autorităților locale. Tovarășul loan 
Kasdba. vicepreședinte al Consiliu
lui popular municipal Oradea, căruia 
l-am prezentai concluziile investl-

cea, a apărut același 
nomen ele poluare și 
porțiune a tacului t 
ghiol. Situația devine pe 
zl ce trece tot mal alar
mantă.

De aceeași părere este 
ji inginerul Ștefan Caza- 
eu, inspector general la 
Inspecția de stat o apelor. 
Prelungirea stării de fapt 
de care răspund Ministe
rele Industrie! Chimice și 
ce! al Agriculturii, Indus
triei Alimentare șl Apelor 
poate aduce prejudicii 
care nu vor mal putea fi 
recuperate niciodată. In
diferent de efort

Am întrebat factori! de 
răspundere de Ia Inspec
ția de stat’ a apelor : „Ce

s-a întreprins concret 
pentru stăvilirea poluării 
Siutghlolulul ■?” Am aflat 
că in baza legii apelor 
s-au aplicat conducătorilor 
unor unități Industrlnle be- 
neîidore diferite amenzi. 
Măsura a avut | insă mai 
mult un caracter simbo
lic, care nu a adus ame
liorări In folosirea șl pro
tecția apelor lacului. Pu
tea Inspecția de stat a 
apelor fsă facă mal mult? 
Desigur. Se putea utilfza. 
de pildă, articolul IEB al 
legii privind gospodărirea 
apelor (intrată In vigoare 
cu două luni In urmă) 
care giăsuicște „Execu
tarea de lucrări pe ' ape 
sau avind legllură cu 
spele, ori modificarea sau 
exiinderes unor astfel de 
lucrări, fără avizul orga
nului de gospodărire a 
apelor sau cu încălcarea 
avizului (In cazul de față 
avizele au fost de mult 
retrase — n. red.) dacă 
prin aceasta se creează un 
perleol pentru populație 
ori s-ar pnlca cauza pa
gube economiei naționale, 
constituie infracțiune și 
se pedetMcște cu închi
soare de Ia o lună la 1 
an sau cu amendă.

Cu aceeași pedeapsă se 
sancționează evacuarea de 
ape uzate in apele de su
prafață sau subterane, 
dacă prin aceasta bc pe
riclitează sănătatea oame
nilor, viața animalelor, 
producția agricolă sau In
dustrială, ori fondul pis
cicol sau orice alte folo
sințe”.

Recepțlonlnd semnalele 
hidrologilor, comitetul e- 
xecuUv al consiliului 
popular județean s-a a- 
dresat ministerelor amin
tite, atrăglnd 
atenția asupra implicații
lor soetal-eeonomlce pe 
care le poale avea degra
darea lacurilor cu apă 
dulce de pe litoral. Tot
odată comitetul executiv 
al consiliului popular a 
fixat termene limită de 
finalizare a lucrărilor de 
protecție șl a atras aten
ția că ignorarea lor va 
duce la oprirea folosirii 
de către Industrie a ape
lor din Slutghlol și Valea 
Carasu. la-gea este una 
singură pentru toți. Iar 
prevederile el trebuie să 

■fie respectate cu sfințe
nie !
Rado APOSTOL’ 
corespondentul „Scintaii"

E seară. în salt: căminului cultural, 
parte din cetățenii ‘ "
dețul Ilfov, asistă 
(Nu o data, In nceei 
nu fost văzu ți cu 
o mină de ajutor L _______ _
jarea localului). Deodală Insă.»

— Care le bați cu noi. mă ?
în pragul ușii, cinci siluete întunecate, 

clrtcl Indivizi puși pe harță. Nu le răspunde 
nimeni. Ceea ce ii Înfurie șl mai rău. Șl — 
mal Înainte ca cineva să poată interveni 
— cei cinci' tabără pe scaunele rămase li
bere și încep să le distrugă. Filmul se În
trerupe. oamenii fug care încotro' antică. 
Huliganii nu se lasă Insă : ..atacă- mobilie
rul ; In clteva minute, nu mal puțin de 

.............. ....... 23 de scaune vor fi făcute zob.
D. Suieu — ne răspunde : în mijlocul încăperii, „victorios", cu spe-
deplstnrea faptelor senina- loaza și picioarele unui scaun In mină,
luni măsuri ferme privind huliganul Ișl repetă întrebarea:-ra—n _ Caro tc |jajj nol mg ?

Și iată-1 din nou pe cel cinci. în altă 
sală insă : In pretoriul judecătoriei Urzl- 
ceni. Nnmtae Irjr ■ J'Az^'r Gh-->r-«,e. Vxslle 
Fllip, Niehlfor Aslafel. Zahirla Bnsurca si 
Molsel Busurca. Pentru faptele lor huliga
nice. pentru degradarea bunurilor publice. 
Instanța l-a condamnat la pedepse Intre 
7 luni șl 2 ani închisoare.

„Vitejii” huligani erau foarte siguri de 
torta mușchilor lor. Acum s-au putut con
vinge de un adcvfsr : efi 
tare dedl pumnii.

I a 'Vffifcflu/’b parte din legume se Uvrea- 
I ză in stare necorcapunzăioare. nesor- 
I tale ; in unele unilăji marfa ajunge 
Itlrzlu, provodndu-xe astfel, pentru o 

perioadă de timp, goluri artificiale 
In aprovizionarea poputațlel. Tot cu 

Ilnllrzlere șe aduce marfa și ta uni
tățile nr. 1, 5 șl 0 din Salonta.

Acestea sint faptele. Arii Încercat

Isă aflăm de ta responsabilii comer
țului local măsurile pe care inten
ționează sa le ia pentru îmbunătăți
rea aprovizionării populației, pentru 

I lichidarea neajunsurilor de felul ce
lor semnalate. La Beluș am stat de 
vorbă cu Alex. Otah, responsabilul

1 sectorului comercial al C.L.F. din 
localitate.

T- Nu credeți că ar fi util să se 
organizeze caravane pentru compie- 

8 tarea operativă a golurilor de apro- 
| vizionare care apar în unele unități? 
I — Caravane ? Ce caravane 7 Noi 
Islntem la I.L.F. De caravane se ocu

pă cel de ta cinematografie I (fără 
comentarii).

ILa centrul de legume și fructe din 
Oradea am dorit să aflăm ce de
fecțiuni organizatorice împiedică li
vrarea ritmică a cartofilor. încercă

rile noastre au eșuat. Ni s-a expii- 
i cat că cel trei ingineri dc la servl-j 
I ciul de resort — hortlcol-achlzlțll — 
Islnt foarte ocupați. Cu ce sint foarte 

ocupați ? Ne răspunde Avram Rusu, 
adjunctul șefului de centru : „Au dc 
completat o situație isăptămlnală ur-

gațlilor noiastre, 
situația din piețe șl din .
„M-am întors do-abta de riteva 
din concediu, s-a .scuzat dinsuJL. Ori
cum Insă trebuie să recunosc că 
asupra unora din problemele sem
nalate nu ne-am îndreptat atenția 
In suficienta măsură-.

Am vizitat, zilele trecute, clteva genta privind semănatul, la zl, ni le-
zeci de piețe ș! unități de deatacere gumelor șl stadiul lucrărilor de In
ti legumelor și fructelor din Județul irețlnere. 
Bihor. Se remarcă, in general, abun
dența produselor de sezon, varieta
tea șl calitatea lor, prețurile fiind 
in general mai mici decit in anii

. din urmă. Sint elemente caro vădesc 
preocupare pentru snllsfaceren- co
respunzătoare a cerințelor populației, 
pentru valorificarea In dl mai bune 
condiții a bazelor proprii de aprovi
zionare cu legume.

Constatările făcute cu prilejul rai
dului Întreprins, discuțiile avute cu 
numeroși cetățeni InUlnlți in piețe 
și magazine ne-mi oferit insă, o 
dală cu aspectele pozitive mențio
nate, și posibilitatea de a afla finele 
neajunsuri de ordin organizatoric 
care se răsfring. In ultimă Instanță, 
asupra/aprovizionării. Să exemplifi
cam :

în piața ..23 August” din Oradea. 
In momentul vizitei noastre, aproape 
două treimi din producători nu a- 
veau prețurile expuse. Nu e de mi
rare ca unele mărfuri ®e vindeau cu 
un preț mai ridicat decit cel prevă
zut In mercur tal. Tot aici starea de 
curățenie a pieței lăsa mult de dorit. 
Mercurialul era incomplet, tar pre
țurile înscrise erau șterse de pioale.

O situație asemănătoare am Inlil- 
nil și in piețele din orașele Beiuș și 
Dr. Petru Grozn.

Unele deficiențe in prezentarea 
i sgsw „„ Bnv

ganele de control.,In unității®* .^feHntr-uK"
j dlmorngele Beiuș. ;pr. Petru Groza și cauzelor

— El, cum rămlne cu aceste bunuri ? 
întreabă președintele instanței.

Judecătoria sectorului 4. In fața com
pletului de judecată un om intre două 
virale : C. R. — responsabil ta o florărie 
bucuroși ea nă Arsumenlează metodic, ore- 
zlntă dovezi evocă In lata asistentei ta
bloul de viață cumnătata pe care el și 
familia so ar ti dus-o. De ce ? Pentru a de
monstra că Intre bunurile agonisite — des
tui de numeroase șl de costisitoare — șl 
veniiurlle legale doblndlle ar exista numai 
In aparentă o disproporție.

Toate bune, numai că rămlneau bunuri 
de peste 10 (MM lei ce nu mai puteau fi 
justificate nici măcar prin cea mal severă 
austeritate.

■
sursă dc apă industrială 
(fio din mare, fie din pre
lungirea canalului magis
tral „Valea Carasu-"). S-a 
adoptat. In sfirșil, una 
dintre variante. Qar.» 
termeneîe de execuție 
sint aminate cu o neînțe
leasă îngăduință. S-n luat, 
ce-i drept, o măsură pro
vizorie de a pompa apă 
In Inc, toi din sistemul de 
irigație Cnrasu. Dar lu
crurile s-au împotmolit șl 
mai răii Stația de pompa
re,! caro trebuia să func-

, ționeze cu Întreaga rapa-
comIHuI citate (încă din 1970). lu

crează și acum doar cu un 
sfert din capncltnle. Ba 
mai mult, fiind amplasată 
pe canalul magistral Valea 
Cnrasu, In amonte de com
plexul dc creștere indus
trială n porcilor de la Na-

Hotelul „Bucura" de lingâ Hajog
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CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT

Secția filatură din cadrul întreprinderii integrato de lînâ din Constanța

Din, metalul economisit

Folosirea mai bună a capacităților

de producție

speclallș-

Prin perfecționarea procesului
de fabricație

progrese I nsemna-

Jar nu toți gospodarii dau zor la recoltarea și insilozarea lor

că lo întreprinderea

„Scintoii

Alexandru BRAD 
VasIIe GAFTOXE 
Constantin SOCI 
corespondenții

necesare
hoîârlte

O discuție aprinsă, la fața locului, despre posibilită
țile de sporire a producției in condițiile creșterii calită
ții produselor, ‘între Cailța Teodoreanu, secretara co
mitetului de partid al Fabricii de confecții Itm. Sărat, 
șl muncitoarea fruntașă Sofia Iordache.

a mijloacelor tehnico prin nuloutilarc. In acest scop 
a Început reprofilași atelierului mecanic, a cărui ca
pacitate de producție va spori in următorii ani de peste 
3 ori.

pur funcționăresc,

riști.. A censta n permis ca, 
în cooperativele agricole, 
să se depoziteze pînfl acrim 
23 Ki3 tone de fin. La Dră- 
găneștl-Vlașca, Cemelu ți 
MlrzâneșU au fost depozi
tate cite MO—600 tone de 
fin de bună calitate.

Cu toate măsurile luate, 
plnă in prezent, pionul de 
depozitaro a finului s-a

întreprinderea de prefabricate din beton din Beva : 
echipa condusă de Paul Mărglneanu s-a angajat să 
realizeze peste sarcinile de plan 25 0®3 kg carcase 
pentru prefabricate.

SClNTElA — miercuri 9 august 1972

zării muncii ș.a. Pe de altă parte, 
sint cazuri unde inginerii sint men
ținuți In diferite posturi, deși rezul
tatele activității lor nu sini deloc 
Încurajatoare.

Formalism, spirit birocratic, • neîn
țelegerea sarcinii de a folosi cadrele 
inginerești .cu pricepere șl In mod 
rațional, potrivit pregătirii șl capa
cității lor — oricare din aceste atri
bute poate caracteriza starea de lu
cruri din

a rentabilității, 
de materii 

dacă 40 la 
cu vechime cu-

reallzat numai In propor
ție de 42.la sulă. După cum 

Ing. Emlllan 
directorul di- 

agricole Județene, 
nereullzărli cu

Dale și cspecte puse în evidență de o analiză în Județul 
Botoșani

proporție de .00 la
Nici cooperativele agricole 
caro In anii trecuțl au re
simțit' lipsa furajelor nu nu 
luat măsuri do redresore a 
situației. Din necesarul de 
ȘUO tone fin, cooperativa 
agrleolă Fierbinți a depozi
tat "0 de tone, iar la Cor
nelii — din 3’70 tone ’pre
văzute s-au asigurat numai 
30 (one.

Acum, mal mult dectt In 
alte perioade ale anului, 
direcțiile" agricole Județene, 
consiliile’ do conducere ale 
cooperativelor agricole tre
buie să fa măsuri pentru a 
se urgenta cositul tinetelor 
șl Irifbllehelor, slrlngerea și 
depozitarea unor cantități 
sporite de nutrețuri.

In general. In ultimul 
întreprinderile industriale 
numărul șl valoarea slu- 
organtarc științifică a 

șl a muncii sini In seă-

sau a celor
organizarea

Anul acesta există o pro
ducție bună de furaje. Re
coltarea acestora, trans
portul și depozitarea co
respunzătoare sini lucrări 
de primă urgență de care 
depinde înlăturarea pier
derilor de substanțe nutri
tive. In numeroase coope
rative agricole, consiliile 
de conducere s-au preocu
pat cu simț de răspundere 
de. asigurarea unei baze 
furajere îndestulătoare, e- 
chlUbrate, cu efecte pozi
tive asupra creșterii pro
ducțiilor de lapte ș! carne.

O atenție sporită, față 
de anii anteriori, se acordă 
recoltării șl depozitării fu
rajelor in cooperativele n- 
gricole din județul Teleor
man. în aceste unități s-a 

Insllozate

Ioan HALUNGA
șeful sectorului de coordonare 
al comisiei economice 
a Comitetului judejean 
Botoșani al P.C.R.

s-nu an, 
in -1: a... 
gediacev.ui obiectiv, care vizează Introducerea șl ex
tinderea schimbului III In tonic secțiile de fabricație,

centrat toate forțele In re- ' 
coltarea furajelor. Multe 
unități, cum sint cele din 
Săplnțn. Vadul Izel, Dra- ț 
gomireștl, aflate In zona de 
deal, au Insllozat cantități 
sporite de Ierburi. Fără în
doială. acestea sini, măsuri - 
bune. Păcat insă că n-nu 
fost aplicate In toate coo
perativele agricole. în muite

Un colectiv de maiștri, tehnicieni șl Ingineri 
de la Întreprinderea da prefabricate din beton celular 
auloclavlznt Doicețtl, In urmg unul studiu efcctunt a- 
supra folosirii capacităților productive, au ajuns la 
concluzia că producția de beton armat pe linia tehno
logică exterioară a întreprinderii poate crește In prima 
etapă oi 2 000 metri cubl panouri- pentru închiderea 
halelor Industriale. Studiul cuprinde o nouă organizare 
a fluxului tehnologic, reamplns-area unor utilaje și a 
tiparelor metalice, mecanizarea evacuări! panourilor la 

I depozitul prdȘfcSei'finlțdrflSțirififea ftlmpllor de, tratare 
; termică a bettftnSior, 'mMfinctmâ t|nseuiui de allmen- 
? tare cu abur tehnologic etc., tn etapa finală a lucrării, 
I In urma oplîd&lrsm&tutrtmmlhilt, lrporul do producție 

va ti de circa 10 OflO metri cub! pe an beton.

ne spunea 
Mlbăllescu, 
recțlel 
datorită 
peste 1 COD ha a pianului de 
insămlnțâri la lucernă tre
buie luate măsuri supli
mentare pentru ca balanța 
furajeră să nu se Încheie 
cu deficit Interlocutorul 
ne-n vorbit de acțiunile În
treprinse de organele Jude
țene de partid șl agricole 
pentru recoltarea tuturor 
resurselor de furaje, strin- 
geren și depozitarea lor 
fură pierderi. Este vorba 
in primul rind de fnsiio- 
zarea la timp n celor peste 
40 OHO ha ilnsămințate cu 
porumb în'cultură dubii.

în Județul Maramureș, 
cooperativele agricole din 
Săcălășcni, Satulung, Săl- 
sig, Seini șl altele au con-

Așa cum s-a subliniat ta recenta 
Conferință Națională a partidului, 
Înfăptuirea înainte de termen;a pre
vederilor actualului cincinal trebuie 
să se realizeze nu pe seama unor 
eforturi fizice sau flnunctarc su
plimentare, ci prin obținerea unei 
creșteri mal puternice a eficienței 
economice, prin folosirea mal bună 
a mijloacelor de producție de care 
dispunem, adică printr-un efort su
plimentar de gindlre, de concepție, 
de organizare. în 
acest context se 
Înscrie șl. necesi
tatea folosirii Ju
dicioase — con
form principiu
lui : omul potri
vit in locul potri
vit — a specia
liștilor in produc
ție.

Desigur, șl pînă 
nctim. in Între
prinderile Jude
țului Botoșani s-a 
urmărit utilizarea 
cit mal bună a 
cadrelor de lu
crători cu studii 

■'șuperipgre. ra si 
a tuturor celor-, 
tal te categorii do 

■ personaL De alt
fel. succesele ob
ținute in ultimii 
doi ani — dintre 
care reducerea cu 
39.4 lei u cheltu
ielilor materiale 
In I MTO lei pro- 
ducțle-marfă; du
blarea beneficii
lor sint numai c,l- 
teva exemple — 
reflectă in mod 
cert contrlbuda 
Inginerilor șl B- 
conomlștilor care, 
alături șl Împreu
nă cu nuinciloril 
și tehnicienii, ău 
reușii să' Îmbună
tățească continuu 
activitatea econo
mică, să realizeze „ ___
ta In domeniul organizării; producției. 
Dar,, db ce să nu spunem lucrurilor 
pe nume, in ceea ce privește folosirea 
specialiștilor, in unitățile economica 
din județul Boioșani mal sini multe' 
de făcuL Aceasta a fost concluzia 
urtei recente analize intreprinse de 
comisia economică a comitetului Ju
dețean, de partid In nutl multe uni
tăți economice botoșăhene.

Analiza ta care mă refer a scos In 
evidentă faptul că Inginerii — șl’. In 
general, toți ceilalți specialiști — 
folosesc peste 50 la sulă din Umpol

perlle. Dar pentru aceasta 
este necesar ca organele 
agricole Județene, comite
tele comunale de partid șl 
primăriile să îndrume con
siliile de conducere ale 
cooperativelor pentru a 
sfringe tea to resursele de 
furaje.

în- ‘Județul Dîmbovița 
condițiile naturale existen
te oferă un cadru prielnic 
creșterii animalelor. Un nu
măr însemnai de coopera
tive agricole, printre care 
cele din Vișina, Crovu, 
Cornățelu, Malu cu Flori și 
altele, corellnd in mod Ju
dicios baza furajeră cu e- 
fecllvele de nnlmnlc, eu 
reușit sa obțină producții 
de lapte șl came peste 
plan. Rezultatele obținute 
pe ansamblul județului sint 
departe Insă de a valorifica 
eficient posibilitățile exis
tente. Mulți președinți de

unități, siringerea furaje
lor de pe ciinp se tărăgă
nează nejustlficaL F’ir.fl la 
4 august in. Maramureș nu 
fost recoltate doar 19Gffl) 
hectare de finețe naturale, 
adică numai 53 ta sută din 
suprafața totală. In același 
timp au fost depozitate 
6136 tone nutrețuri, ceea 
ce reprezintă foarte puțin, 
în cooperațlvele din zona 
Vlșeuiui și Lăpuțiilui, co
situl tinetelor se afle in- 
Ir-o fază Incipientă. Situa
ția recoltării flnețelor nu 
e mai bună nld In alte 
cooperative. în traza consi
liului întcrcooperatLsi Lh- 
pu.ș Iarba de pe terenurile 
celor 15 cooperative n-a 
fost cosită dccit de pe 
2 320 hectare, din cele pes-^ 
le 7 300 hectare cu finețe 
naturale. La Căllneșll. din 
1 G©0 hectare finețe s-au 
cosit doar 370 hectare. Cind

treprinderi din județ, se pune pro
blema deficitului de cadre cu call- 
tlcnre superioară

De ce s-a ajuns oicl ? Neajunsurile 
pornesc încă de la reparllznrca in 
producție a cadrelor cu pregătire su
perioară. Să ne oprim pentru exem
plificare ta uzinele textile „Moldova* 
din Botoșani. Aid era necetar’ să fie 
repartizați Ingineri mecanici și ener- 
geticlenl, intruclt întreprinderea are 
un puternic compartiment mecnno- 
energetlc. Nu au fost repartizați 
astfel de specialiști. Tn schimb, in 
uzină a sosjt un număr de ingineri 
fitalorl mal mare declt cel solicitat 
de nevoile reale ale uhltățlL Urmă
rea ? încadrarea acestora In servicii 
funcționale. La serviciul plan-urmă- 
rire. bunăoară, lucrează trei Ingineri 

. filatori, care au aproximativ aceleași 
atribuții de serviciu. Ce fac el ? 
O mare parte din timp șl-1 pierd cu 
discuții In secții, cu primirea Infor
mațiilor verbale privind mersul în
deplinirii planului zilnic, deși chiar 
In cadrul serviciului respectiv func
ționează un resort statistic. .

Evident, nu pentru a fi ..vehicula- 
tor de Informați! verbale Intre ccfil 
secțiilor productive șl conducerea 
unității" B-ăii pregătit ani îndelun
gați Inginerii, specialiștii filatori do 
la irzinele...Moldova*. Dar oBla-i si
tuația : întreprinderea are prea 
mulți Ingineri fllptorl șl prea; putini 
ingineri mecanlct Șl aceasta, in 
condițiile In care ta întreprinderea 
de Industrie locală din orașul Doro- 
hol. care are un profil cu totul 
străin de construcția de mașini, a 
fost repartlznt un absolvent a! fa
cultății tehnologia construcțiilor de 
mașini. „Ori pred mult’ ori deloc*, 
se pare că este principiul ce guver
nează repartizarea In producție .șl a 
altor categorii de specialiști. între
prinderea județeană de construcții- 
montaj a resimțit mult timp lipsa 
inginerilor ; acum, alei lucrează 3>1 
Ingineri — eu mul! peste necesar 
din punct de vedere numeric — 
dar continuă să 1 se. repartizeze alțl 
șl alțl Ingineri. Coridecințn unei ost- 

. fel de.stări de lucruri ? Folosirea In
ginerilor pentru lucrări inferioare 
pregătirii lor.

Nu este mai puțin adevărat — șl 
cu aceasta evidențiez o altă cauză 
care duce la folosirea Improprie a 
speclhllșlllor
Județeană de construcțll-montaj. ca 
și la oricare unitate economică din 
Județ. In afara obligațiilor de servi
eta cu caracter
Inginerilor nu li se solicită — In a- 
fărl de executarea lucrărilor obișnui
te, cu caracter repetitiv — rezolvarea 
onor probleme de producție privind 
îmbunătățirea tehnologiei, a organl-

Angajamenlul colectivului Uzinei de fabrica
ție, reparații șl montaj utilaj in agricultură din 
Botoșani este să realizeze sarcinile de producție alo 
arestul cincinal in numai 4 ani șl ,4 lunL Pe pri
mele 7 luni din acest an planii] la producția glo
bală s-o realizat Tn proporție de 103.0 la sulă, Iar ta 
producția marfă — de 1(B,B la sută. Indicatorul fizic 
— piese de schimb pentru tractoare — a fost îndepli
nit In aceeași perioadă tn proporție da 120 ta sută, 
iar pentru mașini agricole — de 102,2 ta sută. S-au 
economisii, tdtodatS, 03,3 tone metal din care se pol 
executa, suplimentar, peste 90 tone de piese de 
schimb șl utilaje. Pe linia valorificării superioare 
a metalului, In prezent se realizează 35 (MO lei pro
ducție pe tona de metal prelucrat, sarcină ce revenea 
uzine! abia către sfirșitul acestui cincinal. Pentru' 
realizarea angajamentului asumat — cincinalul In 
patru ani și patru luni — in uzină s-au luat o serie 
de măsuri concrete, cum ar fi : generalizarea schim
bului II șl extinderea schimbului III. construirea unei 
hale de forjă care va asigura necesarul de piese’ 
forjate, asimilarea unor noi produse șl utilaje dp 
mare utilitate In ogrlcultură. Astfel, Încă din acest 
an vor intra In încercări pracLlce, In cinci județe 
ale țării, combinele de reeditat sfeclă, primele de n- 
cest gen construite in țară. S-a întocmii:, de aseme
nea, un umplu studiu do organizare n producției ș!r 
a muncii, care va pune kr valoare întregul potențial'' 
tehnic șl uman ni urineL

lucru pentru efectuarea unor 
ee reclamă o calificare infe- 
prcgăllrll lor. O situație cu 

ntlt mal neeofespunzătoare cu cit. 
In Județul nosLru — o spun chiar cu 
riscul de a o-repeta — sarcinile spo
rite, angajamentele solicită folosirea 
rațională a cadrelor de specialitate, 
pentru ca acestea să-și pună în va
loare pregătirea, capacitatea In 
slujba progresului tehnic, moderni
zării țl sporirii eficienței produc-'

cooperative agricole, Ingi
neri, brigadieri sau îngri
jitori Justifică rezultatele 
slabe In sectorul zootehnic 
prin lipsa de furaje. Nu
mai că nu se ocupă de asi
gurarea lor. în diferite coo
perative agricole din județ 
recoltarea finului intirzle. 
Iji Drngottonn, Intr-o tarla 
de 17 ha cu Iarba crescută- 
„pină-n“brlu“, s-a dat dru
mul vitelor care au călcat 
și risipit mari cantități de 
masă verde. Din această 
cauză, in timp ce anul tre
cut de pe fiecare hectar 
6-a recoltat'aici peale 4 OM 
kg fin, in acest an pro
ducția a fost diminuată in

Productivitate sporită, cheltuieli

lor de 
lucrări 
rioară

mai reduse
Chlmiștll de la uzina „Azur* din Timișoara 

angajat să realizeze prevederile actualului cincinal 
ani și 0 luni. Măsurile stabilite In vederoa alln- 

es'.ui obiectiv^ care vlzează lniroduccrea șl 
„ —î—Ita ;,1 toate secțiile de fabricație,

punerea In funcțiune, in actualele spații de producție, 
a unor noi Instalații șl utilaje realizate prin autodo- 
tare. reducerea timpilor de oprire a Instalațiilor 
printr-o Întreținere și exploatare mal rațională, ela
borarea unor tehnologii modeme de fabricație nu șl 
început să prindă viață. Ca urmare, planul pe 7 
luni a fost realizat încă din ziua de ti Iulie, dîndu-se 
peste prevederi 1403 tone de tacuri și vopsele șl alte 
produse chimice In valoare :de 32,5 milioane let Con
comitent a fost depășit șl planul de livrări ta ex
port cu 2,5 milioane" lei valută. Sporul de producția 
are la bază creșterea productivității muncii, Indica
tor care a fost realizat in proporție de 109,2 ’ la sută, 
în aceeași periostlă au fost Înregistrate economii 
peste pion prin reducerea cheltuielilor de produc
ție de 3.7 milioane lei și beneficii suplimentare de 
0,7 milioana leL

prevăzut să fie
161599 de tone furaje. Lu
crarea respectivă este abia 
la Început deoarece In vo
lumul total al furajelor 
destinate Insllozărll ponde
rea o deține porumbul. A- 
ceasta Înseamnă că in ur
mătoarele zile toate for
țele din unități vor fi con
centrate la (Insllozare. în 
acest scop au- fost pregă
tite din timp mașinile ne
cesare.

Cooperativele agricole ou 
întreprins o serie de mă
suri în vederea producerii 
șl depozliărll finurllor pen
tru Iarnă. Pentru a-se limi
ta consumul de lucernă 
verde In toate unități
le ugrleoie a fost or
ganizat pă^unatul oilor 
gl al bovinelor pe ml-

întrcprlnderllc amintite.
Ceea ee trebuie 

—a să se Înțeleagă 
este că asemenea 
situații nu mal 

. pot fi tolerate, că
f modernizarea șl

raționalizarea pro
ducției, inalici c- 

_ ficiență economl-
" câ Impun solici

tarea maximă a 
tuturor 
Iilor.

Sint 
măsuri 
lrică din. anii de 
stagiu a! Ingineri
lor, economlștl- 
lor. al cetorialțl’,;;, . .lucrători cu studii

", superioare., In , 
.... ,’)j multe cazuri..sta‘7.7 

giarll nu folosesc 
deplin și eficient 
timpul de lucru, 
Irosesc unul, doi 
sau trei uni in 
care ar trebui s& 
se facă racorda
rea dintre cunoș
tințele teoretice 
dobindlte |a fa
cultate și produc
ție. Iată. In acest 
sens, un singur 
exemplu : 5 eco
nomiști reparti
zați viitoarei Fa
brici de piese de 
schimb șl utilaje 
pentru industria 
ușoară din Boto
șani și-au tăcut 
primul nn do sta

giu la uzinele texlfle „Moldova": In 
această i>erloadă, nimeni din cadrul 
centralei industriale do piese de schimb 
și utilaje pentru Industria ușoară 
nu s-o Interesat de felul cum lu
crează economiștii resDeclIvJ. iar 
conducerea unității unde îșl făceau 
practica — cu ntlt mal puțin. Re
zultatul 7 Aproape 8 luni de zile, 
cer 5 economiști nu „învățat* să 
adune, să llnlcze. să copieze dife
rite situații, Iar in ultimele 4 luni nu 
ou mai făcut absolut nimic,. $i 
aceasta, deși Ia uzinele textile „Mol
dova” existau multiple posibilități da 
pregătire, mal ales că. In această 
unitate, numărul problemelor econo
mice nerezolvate este foarte maro. 
Cc specialiști vor deveni ce! 3 eco
nomiști dacă un an întreg nu au 
făcut mal nimic ?

Din analiza de care aminteam a 
reieșit că.
timp In 
din Județ, 
diiîor de 
producției 
dere. Faptul este expljcat prin 
aceea că In anii anteriori au fost 
rezolvate problemele mal ușoare — 
cele grele rămlnlnd pentru perioada 
tn care ne aflăm. Dar cum să fie 
soluționate aceste probleme do orga
nizare a producției si a muncii — 
prin care se vizează creșterea pro
ductivității muncii, 
reducerea consumurilor 
prime șl materiale — 
sută din inginerii 
prinși In analiză nu au putut șă nu
mească! nici o realizare deosebita do 
la Intrarea lor In producție ? l

Repartizarea Judicioasă a Ingineri
lor. economiștilor, a celorlalți absol
venți al Institutelor de Invățămlnt 
superior, organizarea corespunzătoa
re a muncii acestora, a tuturor spe- 

’cinllștilpr. antrenarea’ lor Ia rezolva
rea celor' mal grele șl stringenta 
probleme do producție constituie 
numai clleva căi de acțiune pentru 
cn flecare cadru de specialitate să 
fie utilizat cu întreaga eficiență. 
Există, desigur, și alte modalități, 
alte posibilități pentru atingerea 
acestui obiectiv. Important este- ca; 
in riccare întreprindere, să se anali
zeze cu toata răspunderea munca 
specialiștilor, să se la asemenea mă
suri pentru ca ci să contribuie din 
plin Ia soluționarea problemelor de 
cercetare .șl proiectare 
privind conducerea ș 
producției.

Muncitorii, tehnicienii șl Inginerii întreprinderii de 
p-“fabricato din belon-Cralova sint hotărlțl să de
pună toate strădaniile pentru Îndeplinirea angajamen
tului luat In întrecerea socialista de u îndeplini sarci
nile actualului cincinal in 4 ani șl Jumătate. De la În
ceputul anului șl plnă in prezent, ci au realizat supli
mentar 9,1 km tuburi precomprimnte. 3 166 mp flșll, 
3 734 mc elemente din beton celular nutoclavlzat, 
B2D mc slllpl pentru liniile electrice aeriene și altele, 
întreprinderea a reușit astfel să clștlge plita acum un 
avans do 15 zile In realizarea planului. Iar, plnft la 
sflrșltul anului, avansul va spori la 30 zile.

Pentru traducerea In viață o angajamentului asumat. 
In secțiile și liniile de fabrlcnțle ale întreprinderii se 
desfășoară o susținută activitate in vederea creșterii 
producțiol și productivității muncii. Prin modificarea 
tiparelor sc obțin panouri cu un grad superior de fini
saj. Do asemenea, prin înglobarea timplărlel In timpul 
fabricației sa dă posibilitate constructorilor să scurteze 
timpul de montaj pe șantlerelo de construcții do 
locuințe. . . . ..

înlocuirea unor tehnologii vechi ta prefabricate cu 
tehnologii noi, moderne, va duce la folosirea mal judi
cioasă a suprafețelor de producție. Totodată,: In: ve
derea perfecționării procesului de producție, un accent 
deosebit se acordă realizării In proporție cit mai mare

© Unde lucrează ?
© Cum iși valorifică pregătirea ?
® Ce contribuție aduce la organizarea 

și raționalizarea producției ?

IATĂ CE REIESE DIN RAIDUL NOSTRU ÎN JUDEȚELE TELEORMAN, 
MARAMUREȘ Șl DÎMBOVIȚA

■

Livrări suplimentare la export
Colectivele de muncitori, tehnicieni ți Ingineri din 

cadrul.Întreprinderilor Centralei industriale de aluminiu 
Slatina obțin’noi și importante succese In' îndeplini
rea șl depășirea planului pe acest an. De pildă, planul 
de export pe centrală a fost depășit cu 1 528 000 lei va
lută. Cele mal mari cantități au fost livrate supli
mentar 1a export de către Uzina de aluminiu Slatina. 
Do altfel, colectivul de old a obținut," peste plan, do 
la începutul anului șl plnă acum, cantități de alumi
niu echivalente cu realizarea Integrală a angaja
mentului anual luat în întrecerea socialistă. Muncito
rii, tehnicienii și Inginerii din această uzină s-nu an
gajat ca, pină la aflrșitul anului, să obțină peste pla
nul anual încă 1 tone de aluminiu. Astfel, tnca de 
pe acum se profilează, cu certitudine devansarea In- 
deplialrli planului cincinal.

Consumul 
de metal 
scade ciad 

crește 
inițiativa
Uzina noastră se numdrd 

printre marile întreprinderi 
consumatoare de metal. De â- 
cee.a, o preocupare de cdpctdrie 
a colectivului nostru este rațio
nalizarea consumului de metal. 
Este suficient să spunem, în 
sprijinul acestei afirmații, că nu
mai prin reducerea unui singur 
procent din consumul specific so 
economisește o cantitate de me
tal din care se pot fabrica in 
plus 350 de semănători de pre
cizia S.P.C.-6 sau 45 de combi
ne autopropulsate ,,Gloria' C-,12. 
Resursele de reducere a consu
mului de metal sini mari. Prin 
reprolectarca , unora dintre an- 
samble ți repere, prin perfec
ționarea tehnologiilor de fabri
cație, a planurilor de croire 
și debitare au fost economisite, 
de la începutul acestui an si 
pînd acum, circa 800 tone de 
metal. Recent, In întreprinde
rea noastră s-a născut un ade
vărat spirit de emulație in acest 
sens. Sarcinile stabilite de Con
ferința Națională a paftiduiulj 
pricind valorificarea mal bună a 
resurselor de materii prime fi 
materiale, au stimulat ți mai

I

puternic colectivul in acțiunea 
de a găsi soluții tehnice sau or
ganizatorica capabile sd deter
mine reducerea consumului 'de 
metal, valorificarea superioară 
a acestuia.

Jn acest climat a apărut ți 
inițiativa de a se valorifica su
perior flecare bucală de tablă.' 
de bară, chiar ți deșeurile re
zultate la debitarea, forjarea iau 
mairițarca reperelor.. Ideea de 
a se confecționa piese noi din 
deșeuri s-a născut in secțiile de 
producfle, acolo unde au actio
nal comuniștii. Comitetul de 
partid d luat măsuri pentru ge
neralizarea ideii șl elaborarea 
unor studii și planuri de măsuri 
in vederea utilizării superioare 
a deșeurilor. Dar In aceasid 
efervescentă creatoare — ne 
spunea tovarășul Ion Scme- 
nescu, inginerul-șpf coordonator 
— s-a născut o altă initialled : 
sd micșorăm cantitatea de de
șeuri, să concepem, să croim fți 
să debităm in așa fel tablele, ba
rele de metal, incit sd rezulte 
cit mal puține deșeuri, tn spri
jinul acestei acțiuni au fost mo
bilizate forțele competente ale 
serviciilor de concepție, care au 
făcut numeroase demonstrații 
practice in secțiile de producție 
privind îmbunătățirea planuri
lor de croire. In momentul de 
fată, din deșeurile căzute la 
prese executăm 4® de “repere 
pentru combina C-I2 și 16 repere 
pentru semănătoarea S.P.C.-6, e- 
eonomisindu-te 37 ți, respectiv, 
7 kg metal pe fiecare unitate de 
produs.

La reprolectarca unor produse, 
perfectionarea planurilor de cro
ire, analizarea critică a forme
lor constructive ale unor piese, 
îmbunătățirea tehnologiei de fa
bricație etc., contribuția cadrelor 
din secțiile de producție a fost 
deosebit de valoroasă. Foarte 
multe propuneri In privința fo
losirii superioare a metalului, a 
deșeurilor au fost făcute de 
muncitori, maiștri șl ingineri din 
secții și ateliere : C. Ispas, M. 
Lomer, 1. Dragpmir de Ip debi
tare ; A. Busuioc, I. Dumitrescu, 
1. Oprescu de la preparat ; 1. 
Miicu, Gh. Mărcuș, 1, Soare, P. 
Serban de la forjă ; l. Glrjoabă, 

. C. Vasilescu, Gh. Bilteanu, N. 
Cărăbuș, V. Stoica, M. Dogaru 
de la turnătorie.

Sporind investiția de gindlre 
creatoare, colectivul nostru îți 
propune să micșoreze tn conti
nuare consumul de metal, valo- 
rificlndu-l toi mal gospodărește.

Petre DRAGAN 
economist
Florian SAIOC 
redactor la ziarul do uzinâ, 
din grupul de corespondenți 
voluntari ai „Sdnieîi" de la 
uzina „Semănătoarea" 
din Bucurețti
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Se poate spune că, ta ansamblul 
muncii de propagandă, cabinetele (!■■ 
iști inie sociale din Întreprinderi, deși ' ■ 
aflate Încă in primul lor an de exis
tență, devin instrumente tot mal efi
ciente ale organelor șl organiza
țiilor de partid in popularizarea poli
ticii parLIdulul nostru, In ridicarea 
continuă a conștiinței politice a oa
menilor muncii. In prezent, dnd 
toate colectivele din întreprinderi 
slnt angajate in întrecerea socialistă 
pentru înfăptuirea planului cincinal 
incinte de termen, în traducerea 
în viață a hotăririlor Conferinței 
Naționale a parti
dului, cabinetelor 
de științe sociale 
Ie Incumbă res
ponsabilități Spo
rite. Concret, ce 
trebuie să Între
prindă In această 
perioadă cabine
tele de științe so
ciale 7

...Vizităm Fa
brica de confecții 
și tricotaje Bucu
rești. Aici, cn ur
mare a diverselor 
inițiative, a spo
ririi angajamen
telor pentru în
deplinirea înainte 
de termon.a rinei; 
naiului. proble
matica economică 
n devenit preocu
parea centrală 
constantă a cabi
netului de științe 
sociale. Astfel, o 
serie do noi ma
teriale (panouri, 
planșe, fotomon
taje). concepute 
cadrul cabinetului, . 
angajamentele fabricii

de activitate, . vechimea șl sărăcia iatâ^mn .wiai, ta pă 
fondului documentar, caracterul ge- figura nici o activitate 
neral, universal valnbll a unor ’ '
materiale. La cabinetul de ștlfa.

I

fit
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satisfăcător dotat, In planul sfiu nu 
__  pe profil 

economic.. La data vizitei noastre.
___ ____ f  _____   ’‘" im loc jcentral era rezervat ,pro- 
țe sociale nl uzinei de utilaj chimic biemei organizării invățătnlntuliii de 
" ’ ”_____ . _ . . .______ .____ . partid pe anul 1U72—1673. Abia In

 ,__ _ , ____ Ultima vreme s-a discutat old,, cu- 
cu privire .ta perfecționarea om fost acolo, prin clteva planșe agitatorii, majorarea angajamentelor 
«îi .. ... ._______ ... . .- rafjnfirlel și reducerea consumurilor

materiala specifice, urmind ca aglla- 
torli. la rindul lor, să le discute mai • 
departe in secții. Rănita, asifel. fără 
„glas" materiale documentare intere
santa, pentru realizarea cărora ade
sea s-a muncit mult. Din discuții cu 

muncitori de la 
Rafinăria Telea- 
Jen a reieșit că 
unii dintre ei nlpi 
hu știu de exis
tența cabinetului, 
in vreme ce alții 
!1 trecuseră pra
gul o dată sau de 
două ori, cu to
tul accIdentaL

Se cuvine dis
cutată și o altă 
problemă in legă
tură cu activita
tea cabinetelor de 
științe sociale : 
este vorba de 
ponderea ocupată 
de Instruirea pro
pagandiștilor șl 
agitatorilor ta an
samblul activită
ții cabinetului. 
AnalizJnd planu
rile trimestriale 
de activități ale 
cabinetelor do 
științe sociale pe 

j care le-nm vizi
tat. a reieșit că 
unele din acestea 

mira o planșă despre ,",Modelul se ocupau aproape In exclusivitate
matematic pentru analiza structuriJor doar de Instruirea șl documentarea
sociale fundamentale", iar cu dteva propagandiștilor șl agitatorilor. De-
zile mai înainte de venirea noastră sigur, acesie lucruri sini absolut ne
ta uzină fusese făcută o expunere cesnre. ele Intră In ntribuțiile cabine-
avlnd ca temă „Mit șt adevăr des- tulul de științe sociale — dar aceasta

în ultimul timp cabinetul a desfă
șura! și alîe activități cu profil eco-. 
nomlc;: o consfătuire cu șabloneri! 
axată pe economia de materiale șl 
creșterea. - producllvitățli mimcH, -u-«. . _ _ _____
nele expuneri In legătură cu măxu- „Grivița roșie", de pildă, tematica
rile preconizate de Conferința Na- economică era Ilustrată, In zilele clnd

~.,yon.aui ----- ‘ '
continuă a conducerii activității . e- 
conomlee, subllnllndu-se îndeosebi
sarcinile' ce s-au Impus a aven o despre
Însemnătate-chele In viața colecllvu-' despre problemele de aici, existau 
Iul fabricii, cum ar fi : utilizarea cu doar două planșe prezentind dinami
tarea șl diversificarea producției cr.ilorilor. în schimb, se putea ad

referitoare la ansamblul economiei 
naționale,, la industria Capitalei, Iar 
despre vlaia economică a uzinei,- 
despre problemele de aici, existau 

--------------------  „ . ------------ — doar două planșe prezentind dinoml- 
rnndamenf maxim a mașinilor, creș- ca salariului mediu șl tarifa- al lu-

o Intre studierea „obiectelor zburătoare neidentificate0 din văzduh... și sarcinile 

concrete de pe pamînt @ Aria activitâfllor politico-educative nu se poate limita la 
Instruirea propagandiștilor © 0 experiență pozitivă - din păcate destul de Izolată

prezintă pa larg 
_ .. . JMM ... I privitoare la 
creșterea producției globale pină In 
1973, n exportului, dinamica ascen
dent a beneficiilor realizate etc., 
nrătlndu-se, totodată, căile prin care 
colectivul fabricii va acționa pentru 
n înfăptui obiectivele propuse.

Meritoriu este faptul că prin inter
mediul cabinetului de științe sociale, 
organizația de partid caută să evi
dențieze colectivului problemele ma
jore ale aciunlitâtli, decurgind din 
hotârfrile Conferinței Naționale. 
Specialiștii fabricii nu prezentai la 
cabinetul de științe sociale In fața 
muncitorilor calcule economice, ex- 
pllclnd pe larg ce 'mpllcnțll are pen- .................... ................... _____
tru economia națională realizarea parte : mai mult, asemenea modail- 
nngujnmentelor asumate, cum tre
buie să acționeze flecare salariat 
din fabrică In acest sens. O contri
buție însemnată la desfășurarea 
muncii politice o au aici cele 10 ga
zete satirice din secțiile fabricii, cu 
al căror redactori a fost organizată 
o consfătuire la cabinet pe tema dis- 
clpiinel muncă, sublfallndu-re nece
sitatea creșterii spiritului critic, 
combativ, fațăjjde toți cei ce nu se 
achită conștllncic» de sarcinile lor, 
întirzle sau lipsesc nemotivat de la 
lucru.

pentru export în aceiași timp, ca- 
binelul a organizat recent lntilnlri 
cu partlcl|MnțI la Conferința Națio
nală ș! cu fruntași fn producție, cu 
care prilej a stab. IU ce trebuie în
treprins pentru Înfăptuirea hotârlrl- 
lor Conferinței Naționale, mal a- 
les în ce privește reducerea con
sumului de materiale, organiza
rea mal judicioasă a producției 
șl creșterea productivității muncii. 
Se poate «pune că, astfel, prin 
aceste activități, fondul documentar 
al cabinetului este intr-adevăr „ex
ploatat" cum trebuie, arfillndu-ișe 
membrilor colectivului, prin diverse 
mijloace, atit ceea ee trebuie să focă 
colectivul fabricii, dt șl flecare In 
tfi|l de'lucru oferă posibili taica fie
căruia să aibă inițiative, să vină cu 
propuneri personale de îmbunătățire 
a activității

Din păcate, sfat încă multe cabi
nete de ștlinte sociale din Întreprin
deri pe dl căror factori responsabili 
— se pare — căldura verii f-a_. to
ropit După cum acționează respec
tivele cabinete de științe sociale ta nlzate ia cabinei lasă de dorit prin
această perioadă s-nr crede că aii' conținutul lor nelegat, de v!nta pro

ducției, de realizările uzinei. Este
această perioadă s-ar crede că .aii 

■ Intrat in vacanță de vară. Totul te 
conduce spre o nsBmenea* conclu
zie lipsa unul program . ferm

j

I

Mihail RALEA

< Idcca editurii « „Mi
nerva",, de a deschide 
seria do' Scrieri ale 
lui Mihail Ralea cu 
Explicarea omului 
trebuie salutată ca o 
inițiativă fericită, pen
tru că ediția e Inau
gurată cu o 
nercedltală l 
(deci puțin sail deloc 

, cunoscută 
mal tinerii. ’

Explicarea omului 
este — td nu e hazar
dat șfi se spună — o- 
pern. fundamentală a 
Iul, Mihail Ralea. Fun- 
tamentaîă nu numai 
pentru că aici II re-

pre O.Z.N.-url“... șl atlta tot în- ; nu înseamnă o limitare aproape ex- 
tr-adevăr pot să existe prin văzduh cluslvă. cum om inlllnit la cabinetele 
obiecte neidentificata, dar parcă aici, de științe sociale de la Uzina de Fe
pe pămljnt, există sarcini și obiec
tive precise. Or, nu am văzut la 
sediul cabinetului, nici o plonță, 
nici un material core sa pre
zinte angajamentele uzinei, reali
zările de plnfi acum ale co
lectivului In acest cincinal, căilo Îm
bunătățiri! activității economice In 
sensul hotăririlor Conferinței Națio
nale a „ partidului. De asemenea, nu 
se conturase încă nici o acțiune in 
legătura cu dezbaterea marilor sar
cini ce revin colectivului in această 
perioadă.

Există ți cabinete unde fondul do
cumentar este relativ bine asigura!, 
multilateral, lncluzind materiale po 
teme economice actuale, de Interes 
major : In schimb, activitățile orga- binetelor de 

prinderi la 
hotăririlor 
partidului, 

vorba Ide situația tnlllnlt.fi la Rafină
ria Telcajert*. Deși cabinetul eșle

de științe sociale de la Uzina de re
parații utilaj patroller din Ploiești, 
uzina de utilul chimic ..Grlvlțh 
roșie” din București, și In alte locuri.

Socotim că cele clteva aspecte in
serate in rlndurile de față constituie 
o temă de meditație pentru comite
tele de partid din întreprinderi, 
pentru colectivele care răspund de 
activitatea cabinetelor de .științe so
ciale. Numai printr-o înviorare neln- 
tlrsintă a activității acestora se poate 
asigura continuitatea muncii politice 
fără de care menirea. ei formativă 
șl stimulativă in plănui coaștilnței 
politlco-ldeologlce șl economice a 
oamenilor este de neconceput. Este 
un deziderat ferm pentru aportul că

ști Ințe sociale din tatre- 
transpunerca In viață 
Conferinței Naționale

a 
a

Mlh.HI PIRJLOG
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Centrul de calcul teritorial Timișoara
Centrul de calcul teritorial Timișoara aduce un prețios ajutor în

treprinderilor, prin rezolvarea cu ajutorul computerelor a unor pro
bleme privind gestiunea stocurilor, aprovizionarea, optimizarea pro
ducției ș.a. în Imaginile de mai jos : Vedere exterioară a centrului ' 
de calcul teritorial (fotografia din stingo). Aspect din secția exploa
tare «late, unde se perforează șl verifică circa 17 093 cartele pe 
schimb (folograflai'idinr.'mijlocjfi In SalS^cSleulatoniIut .eleătrdnleWo^i 
togpifin dln drejapța).,,; !

De la cel dinții abac păs
toresc. cu pietricele petre
cute, p-a sfoară.-și pini la 
calculatoarele electronice 
Interconectate», aducind co
recturi . traseului navelor

Construcții, această fabu
lă adevărată 'esențtallzca- 
ză o. fază din scurta is
torie a instituției (doi 
ani). în acești doi ani s-n 

____ _ _____ _ ________ trecut de ,1a,prelucrarea a 
spațiale, există o constantă 20—30IXN) operații ta circa 
a tuturor etapelor parcurse 4WHJM) operații lunar. în
de societatea lima nă:i.L fie- J" -‘"1
care îmbunătățire adusă 
mijloacelor de socotit răs
punde unei necesități obiec
tive resimțită ta procesul' 
activității desfășurate de 
ea. Dacfeln România dece
niului al VIII-Iea se dez
volta o rețea n centrelor 
modeme de calcul, aceasta 
u cerută de ritmul impetuos 
nl economiei, de caracterul 
din ce In ce mal complex 
al structurii imliățLlor eco
nomice, al relațiilor lor In
terne șl externe, de exigen
țele cresdnde privind efi
cienta economică si calita
tea producției, de buna 
funcționare a întregului sis
tem de organizare a Între
prinderilor, centralelor in
dustriale șl ministerelor e-- 
conomice. Conform' Indlcn- 
țilior conducerii partidului 
și statului a fost elaborat 
deci programul privind sis
temul național ue informa
tică și conducere pe perir 
oada 1971—IBS) (SNIC), an
samblu integrat de mijloa
ce șl metode axate pe 
automatizarea proceselor 
de culegere, prelucrare, a- 
nalLză și transmitere a in
formațiilor necesara funda
mentării și urmăririi deci
ziilor pe toate treptele or
ganizatorici'.

Firește, tonte acestea sună 
teribil de abstract pentru 
nevasta contabilului ; dacă 
I se va cere părerea asupra 
căilor de oplimizaro a cal
culelor și evidenței, proba
bil va Înălța din umeri. 
Ceea ce n-o va împiedica să 
reclame cearcănele grele 
ale soțului in zilele de bi
lanț. vlrf înalt șl chinuitor 
al muncii Iul. clnd În
cleștarea gu cifrele Înșirate 
ta coloane agresive la un 
aspect aproape dramatic 
pentru puterile unui om, si- 
lindu-1 să renunțe la tot 
timpul său liber. Pentru a- 
ceat Ins al cifrelor, angre
nat In metodele tradiționale 
alo serviciilor de evidență, 
corelarea corectă n zeci, 
sute, uneori mii de factori 
diferiți, dar condiționați re
ciproc, In obținerea fiecărui 
produs seamănă cu un coș
mar. .Șl iată că se ivește po- 

. sibililatea unei comenzi la 
serviciul de prestări al cen
trului do calcul. Și tată că, 
*după inerenta neîncredere 
cu care a considerat crele- 

i nil mașinilor, chemat In
tr-ajutor, tovarășul conta
bil. cercotlnd finalizarea 
clară, exactă și completă-a 
situațiilor ultracomplicate 
care-1 torturaseră atll, ax- 

’ clamă din toi sufletul : 
„N-oș mai reîncepe să fac 
cu creionul un calcul ca a- 
ccsta — penlru nimic ta _ ,____ _____
lume !" studiul ajunge la capăt, iar

La Centrul de calcul ol traducerea se poate face

exprimarea lelrlcă — con
secințele pozitive ale gindl- 
rii Înmagazinate In celulele 
electronice 11 privesc direct 
pe strungar, punct de ple
care și punct de sosire.

OPTIMIZAREA! Iată no- 
țlunoa-chclc, noțlunea-llont

tatii demarajul, respectiv a tuturor activităților desfă- 
■Imele luni consacrate or- țurale aici. Rezolvlnd fclu-

fin ,to. . __ . . __ _ ___ _
primele luni consacrate or
ganizării, autoevaluării, o- 
rlent&rll. defrișării dome
niului de activitate, a în
trecut In rezultate cele mai 
optimiste previziuni pentru 
o unitate tlnără, cu gestiu
ne economică proprie.

rite, probleme concrete pen
tru unitățile din departa
mentul Industriei materia
lelor de construcții — ca 
întreprinderea de produse 
din ceramică fină-Bucu- 
reștl, Centrala Industrială

Reportaj științific întru totul 
adevărat

O.

In acești doi ani, Îmbună
tățirea studiilor efectuate, 
abordarea cu Indrăzn'îală n 
Unor domenii noi, crearea 
unei notorietăți tn privința 
calității . calculelor și 
promptitudinii lucrărilor de 
prestații s-au desfășurat 
paralel cu formarea, spe
cializarea șl perfecționarea 
cadrelor centrului, tineri 
matematicieni, economiști, 
Ingineri, tehnicieni,’cu me
dia de vlrstă de 25—20 ani.

Ce este, de fapt, pasio
nant ? Să fie numai faptul 
că mașina electronică rezol
vă fulgerător, In mlitni de 
secundă, calcule arbores
cente 1 Nu. E relația aces
tor calcule cu efortul, ciș- 
tigul, sănătatea, forța de 
concentrare șl puterea de 
creație a unor lucrători 
concreți, dintr-o anumita u- 
ztaâ, aflata lntr-un punct 
precis din țară. în cartelele 
perforate, introduse în cal
culator, strungarul X Y e o 
cifră, rnașlna-unealtă Ia 
căra lucrează el e o altă 
cifră, operația de atruniire 
executată — Iarăși o cifră, 
ziua de lucru — o cifră, 
timpul efectiv ocupat de 
strunjirc — o nouă cifră etc.

Dar codificarea aceasta, 
deci traducerea realităților 
ta singurul limbaj pe care-1 
cunoaște mașina, nu este 
declt aparent o Îndepărtare 
de om și de viața lui. Clnd

țloi, stocul minim necesar, 
transportul, depozitarea, 
valoarea exacta a tuturor 
orelor de lucru repartizate 
pe secții, pe comenzi de fa
bricație, pe operații, pe lu
crători, dar șl totalizate pe 
uzina întreagă, lată tot oil
tea probleme pe, care cen
tru! le rezolvă In clteva
ore.

$1 aici, mar presus de 
orice, c omul. Cu cit se 
sprijină pe servîclllo unei 
mașini mnl „Inteligente", cu ' 
cili mai mult,; prcgătlndu-l 
programul, omul trebuie să 
glndească mnl intens. Ma
tematician, economist. Ingi
ner, tehnician. el cercetează 
profund întreprinderea șl. 
lntr-o fază preliminară, a- 
lego limitele studiului ' său 
do optimizare. în fazele ur
mătoare, ei întocmește on- 
nnllză critlgă a schemei 
prelucrărilor și clreullelo- 
4pformaț.lonale existente, n- 
po! studiază .șl proieclcnză' 
noul sistem. j.In, sflrșit, ln- 
tO'Cnfirea mach'etolor de car
tele, operațiile necesare 
programării și analiza can
titativă a încărcării cal- 
culatonilul conduc spre

■Întocmirea organigram jl.
SI. abia după codificări, 
după modelarea matemati
că. după programare, omul, 
poate ordona calculatorului: 
CALCULEAZĂ I PRF.LU-; 
CREAZA 1 TRIAZA! CON
FRUNTA! MUTA!CAUTA! 
REȚINE ! IMPRIMA ! ele., 
etc., sumedenie de porunci 
dale In cod, Înregistrate 
instantaneu șl .executate 
fără cricnife.

Rodul acestei colaborări 
aplicative ore o valoare 
practică șl teoretică greu de 
subestimat. Un singur stu
diu, ce-I drept o adevărată 
„premieră" națională In 
metodologia cercetării eco
nomice. respectiv aplicarea 
metodei ștatlstlcll matema
tice In controlul calității, 
producției, studiu efectuai 
Ia întreprinderea de gea
muri Buzău, n pua in lumi
nă o imagine perfectă șl 
completa «n unei situații 
complexe, altminteri, indw-

de lianți șl nzboclment- 
Brașov — centrul de calcul 
abordează totodată soluțU 
cu largă arie de aplicabili
tate, cum ar fi : optimiza
rea planificării producției 
pieselor de schimb la Cen
trala Industrială de utilaje 
și piese de schimb. Clnd 
flecare, absolut fiecare din 
cele 40 OTO de sortimente a 
trecut prin memoria calcu
latorului, acesta a apreciat 
și corelat plnâ la gram și 
centimetru cantitățile de 
material specific, Indldnd 
totodată cu exactitate de . ..
oră cit vor fi de încărcate cifrablle. Numai economiile 
capacitățile pe fiecare sec
ție, ba și disponibilitățile 
de producție față de o anu
mită cerere a beneficiaru
lui. Astfel, ■ prelucrarea 
automată a dalelor pune 
capăt, o dată pentru .totdea
una, aproximațiilor in ma
terie de aprovizionare,

E semnificativ In această 
privință studiul Întreprins 
penlru uzinele „Electro
nica", unitate cu sule de 
subonsamble, cu mii de 
piese comune unor tipuri 
diferite, cu 60—&0 (Xffl bo
nuri de lucru sau rapoarte 
de producție lunare. în vo
lumul uriaș de informații, 
adevărată junglă de cifre, 
calculatorul face, meticulos, 
online des&vlrșltă. Dln- 
tr-una și aceeași informație 
primară, creierul electronic 
obține, conform criteriilor 
programate, un număr

prelucrarea

obținute Ia această ' unitate 
prin remedierile recoman
date de Centrul de calcul 
reprezintă, raportate la 
metodele'empirice, dublu] 
inveatițlei făcute la con
struirea cemtridul JiisușI I în 
alele noastre, înzestrările 
bazate pe calculator repre
zintă. prin eficiența, preci
zia șl calitatea informației,' 
Investiția cea mai sigur a- 
mortlzabilă.

Cartela perforată folosită 
In calcule e făcută dlnlr-un 
material special, ultrasensl- 
btl ; ni s-a spus că, de pil
dă, căldura palmei .osie su
ficientă pentru a îndoi car
tonul ușor ș! a-1 face Inuti
lizabil. Se Înțelege -că te
zaurul omenesc do. la cen
tru de calcul are cu totul 
nllă natură. Dar, in fond, o 
vorba de același lucru : căl
dura energici umane.

J

^MlniateruLuUEconomlel Fasitxlta^ou,sdaM^ maxim . jmhbi
rcsticrc șl Materialelor de — do la limbajul cifric spre plcxe. Ritmicitatea produc- Ștefan IUREȘ

__ _lnă n forței Instinctua
le. raționalismul era 
prezent ca o înțele
gere anacronică, mis
ticismul preamărit ea 
o soluție salvatoare. 
Ier desconsiderarea și 
degradarea ființei si
ma ne in angrenajul 
rapltallsi Justificate 
prin postulate fllozo- 

1 fiee — Ralea n știut 
să la atitudine. O ati
tudine militantă, de
mocratică si raționa- '

) -scriere , -
din 10ț40 capltallsi Justificate

cltito-IJor

găsim pe cugeiatorul 
plurivalent, familiar 
in atltea discipline nle 
științelor umane, dar 
și pentru că ii expri
mă. ta bună măriră, 
concepțifl filozofică ta 
tot ceea ce o avut' ca
racteristic. Șl nu e. 
desigur, o tallmplare 
că autorul a ținut să _ 
daa un contur armo- ea;e năzuite să ofere 
niox unitar, concepției puilctu! său de vedere 
«ale lntr-o lucrare de intr-o problemă 'so- 
nntropo.ogle filozofi- clal-fitozofică de câr
că. Problema 11 Dreo- dinală Intemnăuue. 
cupa mult (și mnl de Cartea a fost scrisă In 
mult) pe Ralea. De ultimii oni ol războiu

lui și avea un fond 
polemic Implicit îm
potriva curentelor yl-

listă, Concepția sa era 
una umanistă, o unui 
gindllor format la 
școala raționalismului, 
apropia! — prin stu
diu — de marxism.

altfel. studiul 'din
1028. Definiția omu
lui, .anunța. In nuce,
lucrarea care va fi miisie” șf Iraîlona'llste.
realizata peste două nu £flra n ge n Astral

a«i* M0lir|j0 marilor
bălâlii publicistico an
gajate de Ralea in (de
ceniile trei și pa.fru.

Cartea iul Ralea 
este o [meditație asu
pra condiție! umane, 
pe care o voia situată 
deasupra vIcisHudinf- 
’ ‘ ’ '• Dar
temn predilectă a Iii- ■ 
crărll nu trebuie cău- , • I 1 ■ •, *ri < -

decenll. Aflăm aici 
meditațiile tulbură
toare ale moralistului 
democrat In fața spec
tacolului de atunci al 
mutilării adesea cini
ce a personalității li
ma ne.

în>r-o epocă In care ____ .
orientările de dreapta lor biologicului, 
exaltau vitalismul șl ‘ 
concepția nleîzscheea-

lată numai In dcscî- ar 
frarea relației antino
miei biologic-aplrltua- 
lliate, ci in tentativa 
Izbutita de a găsi și 
formula un concept ai 
esenței umane. Capi
tole speciale stat ae- .- 
dfeate analizei acelot 
acte specific umane 
care demonstrează
tocmai modalitatea 
depășiri! biologicului 
prfatr-o conștiință e- ■ 
voluată (aria, morala, 
filozofia, creația In . 
sensul el general u- 
man). Totul analizai 
cu rigoare fi erudiție. . 
cu finețea analitică ți 
forța asociativă cu
noscute. Intr-un jliJ 
alert șl cuceritor, care 
dă farmec șl culoare 
chiar unor pagini de 
dezbatere specializată. 
Firește, punctul de 
vedere e cel al unu! 
moralist. Aici trebuie 
căutate și originalita
tea demersului sfiu fi
lozofic. șl deficien
țele -sale. Opiniile Iu! 
umaniste se limitează , 
In dezvăluirea critică 
a rjeformfirlior biolo- 
glst-vitallste. fără a 
analiza întregul pro
ces social nl alienări! 

.naturii umane ; după 
cum e eludata șl Im
portanța, holăritoare a 
factorului muncă In 
procesul diferențierii 
dintre natura animolă 
și cea umană. Dar 
rarlea păsirează. cu 
toate aceste dificultăți, 
valoarea Integrală u 
unei înalte dezbateri 
filozofice datorate u- 
nel Inteligențe cu ade
vărat fascinante.

Z. ORNEA
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(Urmare din pag O

care. Sub rollnlle lor 
nasc uiilaje in efortul 
autoulilare...

Secvențe biografice

se 
de

Secvențe biografice o- 
blșnulte. Obișnuite nu nu
mai pentru noua generație 
de muncitori buzo'.eni. el 
pentru ampla biografie 
muncitoreasca a țării.

— îmi plece nici, ne 
spunea Doina Negoescu, 
elevă In anul I 10 profesio
nală. Chimia totdeauna 
mi-a plficuL Voi fnce liceul, 
facultatea, muncind aici. 
Mi se pare drumul ce) mal 
logic.

Generația lui Constantin 
Mo.qoș și lonoțcu Gomoescu 
este, așadar, continuată 
firesc Ștafeta trece In 
miini bune. Ștafeta este 
preluată Ia acest purici de 
interferență dintre un vii
tor si un prezent .care plnă 
nu demult era tot viitor.

— Acesta-I cursul obiș
nuit ul lucrurilor, la r.oi, e 
de părere Duca Cioculcscu, 
secretarul comitetului de 
partid nl uzinei.

Șl aflăm că :
Obișnuință a deveni! de

pășirea planului. Pe 7 luni 
— 11 milioane lei In pro
ducția globală In .plus.

Obișnuință — judecarea 
critică și autocritică b 
„ceea ce am făcut, ce mai

avem de tăcut, ce ne aș
teaptă — in 1073, ulei, pro
ducția aproape se vn du
biu ! n.r. — ce răspundere 
are fiecare" după cum a- 
firma in aceste zile comu
nistul Ion Frățllă, In adu
narea generală a oamenilor 
muncii.

• ii

aceste zile, laDar, In
Buzău se consumă multe 
asemenea momente care 
nu izbesc prin spectaculos, 
dnr au meritul să compună 
o exlsiență colectivă de 
muncă ți creație. In clima
tul responsabil general dc 
Conferința Națională a 
partidului, de apropierea 
zilei de 23 August.

o La Neboiu, In inima 
munților, fabrica de mo
bilă a Început probele teh
nologice. noul edificiu In- 
duslrini lmpunindu-se pri
virii prin aspirația de 
Înălțime șl funcțlonnlilnle.

• Casa de cultură^ șl

noul hotel
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O.w Deschiderea emisiunii. Telex.
S.S3 O viață pentru o idee „Nl- 

chltin- (III).
M3 Luminile rampei- Tineri lu

teranul : violonistul Andrei 
Agos’.on — laureat al Festi
valului inlernațlona! Vtana 
lina J— Premiul I. La plan 
Ferdinand Weiss. :

10.W Curs de limba rusă. Lecția a 
6-a. [Prezintă : eoni. cir. Vie- 
tor Vascenc».

10,53 Cărți șl Idel. Octavian Pater : 
„Dnimuri , prin memqrie”. ^ 
Pardclpă : Edgar Papa, Ate-

xandra George. Adrian Pău- 
nesca.

ti,M.TeleciBcmataca ■ pentru, copil : 
„Tom Degețelul”.

12.43 Telejurnal.
17,23 Deschiderea emisiunii <!e 

dupa-am!ază. Curs da', limba 
germană. Lecția a S-a. Pre
zintă : prof. dr. Victor Theiss. 

lXt'3 Clntare paulei n Tragerea la 
eorțl pentru stabilirea (ordi
nii dei prezentare a formații
lor !n etapa a m-n a con-, 
cursului s Concert coral sus
ținut de corul Radlotelevlziu-’ 
nil romănc. Dirijor : Aurel 
—■- program : lu-ț 

la concurau)
arigoraș. tn 
cr&ri distinse 
„Clntare Romănlel sodallslc”. 

' 18.10 Tragerea Pronoexpres.
IS..M Timp ș! anotimp tn agricul

tură.
19.M 1031 pe seri.
19J0 Telelurnal. n în ctrwten zilei 

de S3 August — marea Intre- 
c©î°e « 3 >?-S

ss.io Teleobiectiv « D« la anga
jamente la fap'.e. Reportaj Ia

noul hotel sini cele două 
edificii albe, dc-b frumuse
țe sobră, in stadii de fini
sare la Buzău.

o 
fost 
zile 
(Iile

Lai fabrica de znhăr nu 
terminate ’ cu HO' de 
mal devreme repara- 

I na în tea începerii

— Mircea Gogan, acum, 
lucrează la pompb; I-i ace
leași pompe, Ia care, in 
perioada remoniuiul. tot el 

•a adus îmbunătățiri tehno
logice substanțiale. Sau : 
compresoarele C.O.2 ne dă
deau dureri de cap, nu glu
mă. La două luni, metilul

uzinele „23 August” din Ca
pitală, despre aslniliarea unor 
col tipuri de locomotive Die
sel hidraulica de mtire ran
dament a Controiui obștesc 
— In acțiune (T) e Avanpre
mieră la TIrgul de mostre de 
tronuri de eororam I0TS.

23,39 Tetedpematoca „Aventurile 
' unul Unăr". Un film inspirat 

din proza Iul Ernst Heming
way. Regia : Martin Rltt. Cu : 

Paul

a 20 WC de leghe sub mari s LU- 
..........  ■ 9..M; 12; 14,45: 17,S0; 2®.
• Trei din Virginia i GRIVITA — 
fi; 11.15; 1S.S1; 15: 18.13; ».W. VOL
GA — B; 11,13; 13.33Î ÎS; 1X15;

MINA

51Richard Bayrner 
Newman. 

3XM „*4 ite ore", i
imocriAMUi. n

. 30,18 Romania In lume.
Lucrări premiate 
cursul național 
ușoară. Constanța 197L
Viața economică a CnpliateL
Aria plasUcă : Muzeu) d» 
artă din Iași.

WW Roman? foileton„Moș Go- 
ribl“‘. Reluarea episodului I.

de producere 
dulci".
’ l-am întrebat 
Dobrieă, maistrul 
secretarul 

nizației de partid.
- Păi, mal Inlil. era un 

angajament de onoare ol 
muncitorilor. Apoi. prin 
dublă calificare.' Mal chir : 
le noi, clteva luni pe an 
sintem cu toții lăcătuși ’ si 
ajutăm la reparații Apoi, 
din nou, ne luăm posturile . 
In primire la fabricație.

Transcriem relatările In
ginerului Valeria Dlaeonlța 
despre binefacerile acestei

campaniei 
a „zăpezii

— Cum 
pe Negru 
principal. orga-

despre binefacerile acesl 
duble calificări ;

S3, SI.
o Casa <le sab arbori : LIILA - .. yj.

grădină -
i5J3; 18, la grădină
TAN — 15.30; 18, ta 
20,13.
■ Fanfan la Tuli pe : 
1X45; IX ta grădină —
o Walerlob ! DACIA
18; 18.30.
e O afacere : DRUMUL SĂRII - 
15.S0; 17.45: S3, FLOREASCA —
15,30: 18: S3.IX
a Explozia aibă s FERENTARI - 
iâj»; ia; sa
a Floarea-soarelui i COTROCENI
— ts.33: 18; sous.
a Ultimul (ren din Gun nlll : 
AURORA — 9; 11,15: 1W. 18; 18.15: 
23.M; la grădlnfi — 15.45.
o Vedere de ps pod i MIORIȚA
— îs: 1X33: 15: n.ifi: si
a Dragoste șl amenzi s MUNCA — 
1®; li; W.
a Anchetatorul i 11A1IOVA — 15.Ms 
iȘ: 39.15.
a Cortul roșu s FLACARA — 15.SS; 
1.»
a Jocul de-a moartea : ARTA — 
13.»: 18, ta grădină. — E3.I5.
a Robin Hoțul : POPULAR — 15; 
13; n.M.
o Adio, domnule Chips ! s COS
MOS - 15.20: te.
a Osceola i PROGRESUL — 15,30: 
18: 20.1Ș;
a Copacii mor In picioare : PA
CEA - I5.e: i«: ix
a Femei In ofsaid s LAROMET — 
15.31; 17.M: te.M.

1 a Apa vie : VICTORIA — ffi; 11,13 
1X30; 13; 1X39: 39,43.

i a Blnecuvlniatl .
ț pUl_ț PATTUA —
} î’iToi. — B,:a; n.u; :

l 1X30: Î3,<5, la grădină
I Balada irrl -câhl«i« -Hn
\ T1VAL -

5 (fi T '.*! «"ÎS.

o lîlaecuvLniap . animalele șl co-... ----- g. lă; |B. 18, 2i
a Tin tin și templul Soarelui s CA- 
PITOI.

la Con-,, ■ 
de muzleă ț

Uzina de sir.mă și produse 
din sirmă Buzău. Alei, in 
Jurul orelor 20 — schimbul 
II — nm fost martorii 
următorului dialog :

Leonltla Caza cu. directo
rul uzinei : El, care e pal
mul ?

Eîl LÂ-
7

u /

corozlv obliga la o revizie 
generală. Comuniștii Cornel 
l'opeseu, Iile Oprișan si B. 
Gheorgbe s-au ocupat de 
problema asta șl au re- 
zolvat-o. Viața de produc
ție a compresonrclor du
rează nestingherit acum 
piuă la patru anL Oamenii 
noștri se afirmă cu aseme
nea fapte. . '
care șl-1 clștlgă e dat 
munca lor. de r.:

prestigiul pe 
, "l de

,, lor. de această
bucurie că fac ceva tolosl- 
sor pentru • colecllvul In 
care trăiesc, pentru el jî 
profesia lor.

Bucuria accnsla. simplă 
ș> mare, am Inlllnit-o șl la

Dan Conslanllnescu. mai
stru de schimb : Pe 7 luni, 
cred că oamenii lui Gheor- 
ghe Negolțft.

L. C. : Mai concret. Doar 
ați luat de trei ori premiul 
pentru economii ?

D. C. : Chiar șl așa. ■ In 
presare el sini mal buni. 
Lo ambalare Insă i-am in-, 
trecut noi.

Sucelnin schiță biografi
că -o acestui maistru ini
mos, călii la temperaturile 
muncii șl'metalului In per
manentă devenire Lucrea- > 
ză de 6 ani nici (Nu cred 
să treacă peste 30). Mai 
Inlil in laborator. Apoi ?

A pus tovarășul 
rector ochii pe mine 
zis : tu ai să fii maistru. 
Si uite, sini.

—, E mai greu, e mal u-’ 
șor cn laborant ?

Dan Consta ntinescu ride 
ca de o glumă bună. Apoi, 
completează :

— Omul, dacă la tinere
țe, nu ce încumetă la greu, 
atunci dad s-o tacă 7 I ji 
pensie 7 Sigur că-i mai 
greu. Șl schimbul TI șl 
schimbul TIL E răspunde
re. trăiești nco!o unde o- 
mul. Industrie, creează. Da, 
e mai greu și mal frumos 
pentru virata men. a celor 
ca mine. .

în fond, Dnn Constanți- ț
nescu ne vorbea de o tine
rețe trăită drept, barbă- »
leșie. O tinerețe o timpului 
nostru de mari avlnluri i
constructive, pentru bucu- I
................. ..................

i

i

rille trainice, socialiste, 01e 
omului conicmnornn. O ti
nerele a faptelor. O tine
rețe căreia, la tabăra de 
sculptură de; lo Măgura — 
aflată la a IlI-n ediție — 
l-am găsii metaforele In 
piatra durabilă 19 sculp
tori — Imensa lor majori
tate. tineri — durează atei, 
mai exacl Imaginează, noi 
simboluri alo epocii noas
tre, In muzeul In aer liber 
de o tulburătoare frumu
sețe.

BUCEGI -
M. 18.
— ®: 12.S30.30; 11.45; 24,13: 18,13; 

---■ — a.
Balada lui Cable Hogue : FES- 

■ 8.W: ll,is; 1JJ13; is;
18,50; 21, MELODIA — 8,45; U: 
Î3.M; IS; 1S.3S; 10.43, MODERN — 
S.M: 11; 13.30; 18; 10,50; a, la 
grădină — 33.
a Creierul : SCALA — 0.B3: 11; 
13.53; IS; 18,»); 21. GRADINA SE
LECT - 2D. BUCUREȘTI — 8.»; 
11; 1X30; 16; li»; a.
a Dacă c mani, e Belgia : LU
CEAFĂRUL — s: 11,13: 1XM; 1S; 
IMO; 39.49, FAVORIT — ®,15: J1.J3: 
13,45; 18; 1B.13; S3.33, GRADINA 
DOINA - K.
a Nevăzm, necunoscut i CEN
TRAL - ®: 11.13; 12,313: ie: i8.w. 
ÎL GRADINA FESTIVAL — M.
o Naiifra-lall tn spațiu i FERO
VIAR - fi; 11,45;t14,S3: 17J3: 30.33. 
FLAMURA - 6: L2..'î.3: IS; 10.K.
a Ferma iltn Arizona i EXCEL
SIOR - 0; 12.5.5; IS: 1®,M. GLORIA
- S; 13.35; IS; IMO. TOM1S - 9:

’ ’ - " ~ ■ 13.30.
a Directorul s BUZEȘT1 — IX
a Clari penlru Infern : GRADINA 
BUZEȘTI - M.
a Aventuri la Marea 
VIITORUL - 18: ÎS.
a Asta-seară dansăm In 
CRINGAS1 - 15.33: 17.45:
a Felix șl OUlia : MOȘILOR — 10, 
la grădină — 20.15.
a Pădurea pierdută i CIULEȘTI
- I5.M: 18: 2X30.
a French can-can — 10: 12: 14: 
1®; 10,15, Ucrinil de țigancă — 

: CINEMATECA (sala Union).
a Program de desene animate 
pentru copil — 0,45: 11. Mlhall 
Strogofl - 1X33: 15.33: 1S: ».®J ■ 
DOINA.
a l upul negru : UNIREA — IB.33 
18. la grădină — 20.18.
a Poveștile piUcnlul Blmbo : 
0.15—18.50 In continuare. Program 
de Rime documentare — S3.15 ■ 
TTMPURÎ NOI.

I _
i IXM: 1®. la grădină -

l ........ .

l

• 3

Neagră f

familie a 
ia.

a Teatrul sallric-muzlcal „C. Tă- 
------- (la grădina Boema) : Tris-

.. 'ti- ’ "•
„ Teatrul tie revistă șl cornetite 
„ton VasIJescu" (la Arenele roma

inaBei , „
oltul meu drag — Ifl.
C, “— . ' —
„ton VasPexcu" (le. Arenele roma
ne) : Cine are dor pe Inme — M. 
a Ansamblul arltsllc „Ftansodlo 
romănă” :■ Pe plaiurile Mioriței — 
IS.S5.

if

L'

./■
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tnlllnlt.fi
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i țările’ noastre 
sin gap or ez, al
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spirit de res- 
concrellzat in

fi urmat de 
intenslfl efirii 
și relațiilor

G.
W.

ii

l

ift’ul Constanta, I.A.S. Murfat-
”"ța

f’ S ‘

FOND DE PREMII : 1417 105 lei.
EXTRAGEREA I : 78 35 41 24 77 

SB 43.
' EXTRAGEREA
73 53 15 23.

Pometcu. V. Antonio, 
SUbcrman, I, Gyorffi,

condusă de tovarășul Nadim Abou

secretar al C.C. al P.C.L., a vizitat 
Muzeul de Istorie n partidului emu- . 
nLst. a mlțcărll revoluționare și de
mocratice din România, Intreprlnde-

dat un nou șl puternic 
Impuls amplificării ' rela
țiilor de prietenie șl co-

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

DIN 8 AUGUST 1972

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Însemnări de călătorie

Cronica zilei
Cu ocazia Zilei naționale a Repu

blicii Singapore, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste

ScINTEÎA — miercuri 9 august 1972

vremea

Excelenței Sale BENJAMIN HENRY SHEARES
Președintele Republicii Singapore

PAGINA 5

SINGAPORE

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Singapore, Im! este plăcut sft 
adresez Excelenței Voastre, din partea Consiliului de Stat, a poporului 
român șl a mea personal, cordiale felicitări, Împreună eu cele mai bune 
urflri de progres șl pace poporului Singapore? prieten.

îmi exprim speranța efi bunele relații statornicite intre țările noastre 
se vor dezvolta continuu, in folosul popoarelor român șl Singapore?, ol 
păcii și colaborării Internaționale.

SEMNAREA UNOR DOCUMENTE PRIVIND DEZVOLTAREA 
SCHIMBURILOR COMERCIALE Șl A COOPERĂRII ECONOMICE 

■ INTRE ROMANIA Șl MEXIC
sigur că acest pas va 
mulțl alții In vederea 
schimburilor comerciale . .
economice în general intre Mexic și 
România. Am constatat Intenția re
ciprocă de a coopera șl colabora po 
multiple planuri. In ciuda marilor 
distanțe geografice care despart ță
rile noastre, considerăm că există 
mari posibilități de dezvoltare a 
schimburilor . noastre comerciale cu 
România. Aceasta corespunde dorin
ței Mexicului de a-șl diversifica co
merțul și de a avea schimburi co
merciale cu toate țările lumii. Vizita 
delegației economice mexicane in 
..jntfinia contribuie la o mal bună 
cunttașlere a posibilităților pe care 
le oferă ambele țări nu numai In 
domeniul schimburilor de mărfuri, 
cl șl al cooperării economice. Exis
tă mari posibilități de cooperare in
dustrială intre țările noastre. Slntem 
interesați in colaborarea cu România 
In domeniile Industriei ușoare, ali
mentare șl, evident, petroliere".'

'i ’ ■ r u ■ b,■ '
(Ageri>res)

Marii dimineața, la Ministerul Co
merțului Exterior au fost semnate un 
protocol intre Camera de Comerț a 
României șl Comitetul activităților 
Internaționale al întreprinderilor 

■ mexicane, precum șl un aranjament 
Intre Banca Română de Comerț Ex
terior și Banca Naționala de Comerț 

i’Exterlor a Mexicului. Documentele 
prevăd dezvoltarea schimburilor co- 
mercinle șl n cooperării economice și 

«tehnice pe baze reciproc avantajoase 
intre cele doua țări.

La semnare au asLsint Ion Pflțan, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului exterior, 
și Carlos Fabre del Rivero, adjunct Ro:
al ministrului industriei șl comerțu- — 
lui, conducătorul delegației econo
mice mexicane.

In aceeași zi, delegația economică 
mexicană a părăsit Capitala.

înainte de plecare, Corios Fabre 
del Rivero a declarat, printre altele, 
redactorului „Agerpres"1, C. Oprică : 
„Am semnat la București două do
cumente de o deosebită importanță 
pentru economia țărilor noastre. Sini

«-..VI. '

Marți a părăsit Capitala delegația, 
comună a partidelor din Republica 
Unită Tanzaniei : Uniunea Națională 
Africană din Tanganlca — (T.A.N.U.) 
șl Afro-Shtrazi din Zanzibar, condu
să de A. P. Blseko, membru nl Co
mitetului Național Executiv al 
T.A.N.U., care, In Invitația C.C. nl 
P.C.R., a făcut o vizită prietenească 
In țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopcnl. I

delegația a fost salutată’ de tovarășii 
Gheorghe Pană, membru ui Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.Q. al P.C.R.. 
Ghlzeln Vuss. membru al C.C. ul 
P.C.R., șef do secție la C.C. ol P.C.R.. 
Andrei Vein, membru supleant all 
C.C. al P.C.R., set de secție la C.C 
al P.C.R., do alte persoane oficiale.

(Agerpres)

Vizita delegației P. C. Libanez
In continuarea vizitei pe care o gea, portul Constanța. I.A.S. Murfat-

fnce In țara noastră, 1a Invltațta C.C. Iar, Grupul Industrial petrochimic
al P.C.R., delegația P.O. Libanez,’ Brazi, stațiunile de pe litoral, Po-
condusă de tovarășul Nadim Abou lana Brașov șl noile construcții so-
Samad, membra ăl, Biroului Politic, ctal-culturale din București sl ,Bra-

pildă, cele din septembrie 
1070, la Ruse și respectiv 
Giurgiu, sau de vizita o- 
ficlală făcută In R.P. 
Bulgaria de către delega
ția de partid și guverna
mentală a țării noastre, 
In noiembrie același an, 
clnd a fost semnat noul 
tratat, de prietenie, cola-

tunUL Așa cum este cu-

rle primă, sporind cnntl- 
ttatea de țiței extrasă din 
cîmpurlle petroliere afla
te In preajma comblnatu-

cil din țara vecină In o- 
pera de construcție so
cialistă.

Anii socialismului au
dat Bulgariei configurații Iul, la descoperirea cărora 
și valori noi. ..Călătorind au participat șl petroliștii 
pe aceste meleaguri, am români.
putut lua, de altfel, înălțarea acestui eombl- 
contact direct cu o par- nat, ca șl a altora aserrta-
tn din remarcabilele in- nătoare — cum slnt cele
făptuiri ale poporului de la Vrața șl Burgas —
bulgar. De pildă, cu prl- au făcut să se afirme pu-
lejul unui recent popas la ternlc o nouă șl modernă
Plevna, am putut Încă ramură a industriei bul-
o dată constata cum noul 
metamorfozează radical 
înfățișarea țării. în vechiul

' Trăind In aceeași arie 
geografica, animale de 
aceleași țeluri ale socia
lismului, păcii șl prospe
rității, popoarele vecine 
ale României șl Bulga
riei manifestă o profundă 
satisfacție față de cvolu-’ 
țla legăturilor de train!- clnd a fosl semnat noul
că și frățească prietenie tratnt, do prietenie, cola-
dlntre ele. Slnt legături borare șl asistență mu
cii vechi șl bogate tra- luata. Așa cum este cur
dlțll, cronicile trecutului noscut, aerat tratat a des-
cortsemnlnd nenumărate 7 chls largi perspective, n 
momente de Intrepătrun- ',ml "" "*"1'
defe a destinelor celor 
două popoare, care din 
totdeauna s-au stimat șl 
prețuit reciproc, înlraju- 
Undu-se In lupta pentru 
înfăptuirea idealurilor se
culare de libertate șl In
dependență. întemeiata 
pe un asemenea trecut, 
relațiile romăno-bulgare 
s-nu. ridicat, In anil 
rfallsmulul, pe noi trep
te,' dezvoltarea șl înflori
rea. lor fiind potențată de 
ideologia comună a mar- 
xlsm-Ienlnismului, de 14 
dentltatea .năzuințelor șl 
aspirațiilor fundamentale.

Cursul ascendent al ra
porturilor frățești rorriâ- 
no-bulgare Ișl găsește o 
vie materializare In cola
borarea tot mal amplă In 
cele mal 'diverse domenii 
— economic, politic, teh- 
nlco-ștllnțlfic, ' cultural 
etc. O dezvoltare susți
nută — atit'pa plan can
titativ, dt șl calitativ — 
au Înregistrat in ultimii 
ani relațiile economice, 

' .pe baza valorificării pos!-;
bllllățllor, mereu creș
tinele oferite de realiză
rile celor două țări In 
construcția soctâllstă. Pro
gramul de măsuri elabo
rat de sesiunea a IX-a a 
Comisiei mixte guverna
mentale româno-buigarp 
de colaborare economică 
șl tchnlco-ștllnțlflcă pre
vede reaUzarea unor noi 
acțiuni pe linia cooperării 
și specializării in diferite 
sectoare industriale, pre
cum. și Intensificarea lu
crărilor de proiectare u 
Complexului hidrotehnic 
:lln zona Islaz—Somovlt, 
de pe Dunăre. în nwtl 
continuu, rodnic au evo
luat și acțiunile de cola
borare pe tărlin științific.

■ cultural, artistic, ca șl 
schimburile de experiență 
In domenii variate alo

. copstnicțieLsoctalInte. „i.'.Jc
O luriurlre deosebită 

asupra dezvoltării gene-- 
rale a relațiilor dintre ță
rile și popoarele noastre 
o nrc Întărirea legăturilor 
de stflnsă colaborare, șt 
jolktaritale intre PârUdin 
Comunist Romăn șl Par
tidul Comunist Bulgar, pe 
oaza principiilor marxlsm- 
lenintamulul și Interna-' 
ționalismulul proletar — 
in acest cadru Inscriln- 
du-se ca momente de 
seamă Ihtllnirlle și con
vorbirile rodnice, devenite 
tradiționale,’ Intre condu
cătorii de partid șl de 
stat din România și Bul
garia. în amintirea po
poarelor noastre au ră
mas adine Întipărite in- 
Ulnlrlle dintre tovarășii 
Nlcolac Ceaușracu și To
dor Jlvkov, vibrantele' 
manifestări ■ prietenești 
prilejulte do schimburile Combinatul Kromikov|i din apropiere do Sofia, una din colo mai imporlanlp uni- 
reciproce de vizite, ca, do tâfi ale industriei metalurgice bulgare

gore — petrochimia. Ală
turi de această Zamură 
cunosc o dezvoltare susți- . 
nulă și alte sectoare in
dustriale, Bulgaria fiind 
azi un mare șantier ; pă
durile de schele, ■» mulți
mea macaralelor Intllnlte 
pretutindeni stau mărtu
rie marilor prefaceri prin 
care- trece țâra vecina șl 
prietenă.

Marile Izbîhzl doblndl- 
te atlt de poporul bulgar, 
cit șl de poporul român 
In edificarea noii orln- 
diiiri socialiste, aslgurlnd 
propășirea continuă a ce
lor două țări,, aduc, tot
odată, o cantribuțle de 
preț la Întărirea pozițiilor 
socialismului In Europa șl 
In lume. Situate In Bal
cani — regiune ce n cu
noscut pe vremuri atltea 
frămlntărl — România șl 
Bulgaria slnt vital Inlere- 

ln- sale in Instaurarea In a- 
format pe larg despre e- ceaslă parte n Europei a
voluțla acestui complex, unul climat statornic de

întinde pe o su- Încredere șl bunâ vecină- 
de 6® hectare. late, mllttlnd activ In a- 

ccst sens șl nduclnd o 
reală contribuție 1a trans
formarea Balcanllor 
tr-o zonă a păcii șl 
tinderii.

Poporul nostru 
profund încredințat că re
lațiile de prietenie șl co
laborare frățească ro
mă no-bulgare, a căror e.- 
voluțle rocln'cta este privi
tă cu firească bucurie, vor 
continua să se dezvolte 
șl să Înflorească șl In 
vlltpr, spre binele ambe-

sov.
De asemenea, delegația P.C.L a 

____________ ________ , ____ r_____ avut o lntllnlre ia Consiliul popular 
rea de morflrlt și panificație Dobro- al Județului Constanta.

I

SO-

tnborare multilaterală 
romăno-bulgare, in Inte
resul ambelor popoare, al 
cauzei socialismului și 
păcii In lume. „Comuniștii 
români, poporul român, 
sublinia tovarășul Nlcolac 
Ceaușescu 1 cu ■ prilejul- 
semnării tratatului, vor 
face toiul pentru ca 
prietenia dintre partidele 
și tarile noastre sa se 
dezvolte neîncetat, pentru 
ea România șl Bulgaria 011,3 prlncipaJ
sâ-ți aducă tot mal activ toare, gazdeli

tlrg de odinioară, a cărui 
economie se baza pe agri
cultură, construirea a cir
ca 20 de Întreprinderi In
dustriale a schimbat fizio
nomia orașului, precum 
șl ocupațiile locuitorilor 
săi. In Inima aceste! cen- 

. turi industriale se află tl- 
nârul combinat petrochi
mic, un adevărat bastion 
a! chimiei Bulgariei so
cialiste. După ce am par- 

ialele sale sec
te ne-au Ir.

format' pe larg despre e'r

Marți â avut loc festivitatea infil- 
tarii la gradul de locotenent a pro
moției de ofițeri 1672 a Ministerului 
de Interne.

La solemnitate au participat nctl- 
vLjii do parild șl de stat, generali șl 
ofițeri superiori, cadre universitare.

Lulnd cuvinlul cu acest prilej, to
varășul Ion Stanescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministru, de interne, a 
adresat tinerilor ofițeri calde fell- 
citari șl urări de succese In activi
tatea ce o vor desfășura In vederea 
traducerii In viață a sarcinilor po 
care partidul șl stalul le-au. încre
dințat organelor Ministerului de In
terne, îndeplinirii holărtrllor Confer 
rințel Naționale a partidului privind 
Întărirea, legalîtațli socialiste, apăra
rea securității statului; avutului ob
ștesc șl personal al cetățenilor, a or
dinii șl liniște! publice.

In numele tinerilor ofițeri au luat 
cuvinlul șefii promoției, locotenent 
Dumitra Ciobanii și locotenent ăla- 
rlnȚConslaniin iacob.

Intr-o atmosferă de entuziasm, 
promoție de ofițeri a adresat Co- 
mlleiulul Central al Parlldnlnl Co
munist Român, tovarășului Nleotae 
Ccaușcscu. o telegramă In., care se 
spune, printre altele :

Slntem profund recunoscători

sâ-șl . . ....
contribuita la cauza so
cialismului In întreaga 
lume*. In aceeași ordine 
de idei, tovarășul' Todor 
Jlvkov a arătat : „Linia 
Șl politica. noastră In re
lațiile noastre reciproce 
cu România sini șl vor fi 
o linie șl o politică de 
extindere; de aprofundare 
șl dezvoltare multilate
rală, continuă a prieteniei 
și colaborării bulgaro-ro- 
mâne".

Sentimentele de priete
nie ce animă reciproc 
popoarele noastre Lțl gă
sesc o vie Ilustrare In 
interesul, simpatia șl sa
tisfacția cu care fiecare 
dintre ele urmărește ac
tivitatea constructivă șl 
realizările oamenilor mun- 
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Comunicatul Comisiei Electorale Centrale 
pentru’ revocarea unor deputați 

in Marea Adunare. . . . . . . . . . .
municipiul București, sectorul 7 
00.60 ia sută.

Comisia Electorală Centrală a ve
rificai luatarllb comisiilor electo
rale de circumscripție și ale comisii
lor ‘secțiilor de votare și a constatat 
că votarea propunerilor de revocare 
s-a desfășurat in conformitate cu 
dispozițiile Legii nr. 23'113® cu pri
vire la alegerea deputațllor țn Merea 
Adunare Națională șl In consiliile 
populare.

Lucrările referitoare la aceste re
vocări au jfost transmise Comisiei 
de Validare a Marii Adunări Na
ționale,

Tn ziua de 6 august 1072 a avut 
loc votarea propunerilor Frontului 
Unității Socialiste cu privire la re
vocarea unor deputați In Marea A- 
dunare Națională.

Au fost revocați : Vaslle Rus, clr- 
cumscripțla electorală nr. 2 Tirgu 
Mureș-Nord, județul Mureș, cu 03S8 
la sulă din voturile exprimate ; Iile 
Pasul, circumscripția electorală nr. 4 
Caransebeș, județul Caraș-Sevcrln, 
cu 00,74 la sută ; Vlrgll Pirvu, cir
cumscripția electorală nr. 11 Ne- 
holu. Județul Buzău, cu 09,42 ta ■ 
sută ; Nlcolao Murguleț, circum
scripția electorală nr. 22 Gluleștl,

' ,r-', ..‘,.■"'.2'"’ H 1

partidului și poporalul pentru zilele 
minunate pe care le trăim și lumi
noasele perspective ce nl se deschid 
prin făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pămlntul
României. Slntem conștienți de Înda
torirea patriotică sacră pe care o 
avem de a trăi și munci In chip co
munist, fiind demni do gloria șl 
eroismul Înaintașilor, de încrederea 
șl prețuirea pe care nl le acordă 
partidul șl guvernul!

Pentru noi toți constituie un exem
plu strălucit șl un Imbold modul Ih 
care dumneavoastră, tovarășe Nlcolao 
Ceaușescu, vă consacrațl Întreaga pu
tere de muncă jl energie cauzei 
partidului șl poporalul romăn, înalta 
rapacitate ți spiritul de dăruire cu 
care slujiți Interesele națiunii noas
tre socialiste, înțelepciunea șl spiri
tul cutezător cu care conduceți lupta 
revoluționară a partidului șl a Între
gului popor.

Vom depurîe întreaga capacitate de 
muncă, toate cunoștințele șl pasiunea 
noastră revoluționară pentru Înde
plinirea In mod exemplar a Directi
velor Congresului al X-leâ, a sarci
nilor ce ne-au fost Încredințate de 
Conferința Națională, vom servi cu 
abnegație șl devotament cauza nobilă 
a partidului, progresul material șs 
spiritual al patrie! șl poporului.

care se întinde pe o su
prafață ..... 
Atunci clnd va ti termi
nată Întreaga construcție 
— In 11775 — noul obiectiv. 
Intrat parțial In funcțiu
ne ta începutul lui 1871, 
va avea o capacitate a- 
nuală de prelucrare de un 
milion tone de petrol 
brut. Muncitorii de aici 
au reușit să rezolve prin
cipalele probleme de care 
depinde buna activitate .a 
combinatului. în același 
timp, constructorii bul- 
parl lucrează Intens la o __ ____ _________ _____
conductă petroUeră, caro io- popoare, al cauzei so- 
va lega Plevna de Insta- ---- >..■ -*->■ -■ ——
lațille portuare de la Ma
rca Neagră. Ea va com
pleta necesarul de mate-

ctallsmulul, păcii și pro
gresului In lume.,

C. AMAIUTE1

t>tnt onilo ibifiupiii si pa —

K;

externe __  .
România, Comcllu Mănescu, a trans
mis o telegramă de felicitare minis
trului de externe Singapore?, S. Ra
jaratnam.

★
Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a 

Zilei naționala a Republicii Popu
lare Congo, Institutul român ‘pentru 
relațiile culturale cu străinătatea a 
organizat marți In Capitală o seară 
culturală consacrată acestui ’eve
niment. ’

Cuvinlul de deschidere a fost 
rostit de Octav LIvczeănu, Vice
președinte al I.lin.C.S. Ilie Clu- 
rescu, redactor la Televiziune, a Îm
părtășit Impresii dlntr-o călătorie 
făcută In 'Republica Populară Congo, 
după care s-a prezentat filmul docu
mentar românesc „Africa "72 — Re- 
fublica Populară Congo”. ■
,/manifestare au participat func

ționari superiori din Ministerul A- 
facerilor Externe, oameni de cultură 
șl arta, ziariști, un numeros pu
blic. ■

Au fost, de asemenea, prezenți 
Bariheiemy M’Bouma, Însărcinat cu 
afaceri a.l. al Republicii Populare 
Congo la București, precum șl alți 
membri ai corpului diplomatic. Au 
luat parte tineri congolezi aflațl la 
studii in țara noastră.

★
Delegația Procuraturi! R. S. F. Iu

goslavia, condusă de procurorul pu
blic unional, dr. Panta Marina, care 
face o vizită in țara noastră, a avut 
marți întrevederi cu membri al con
ducerii Ministerului Justiției și Tri
bunalului Suprem.

In timpul șederi! In țara noastră, 
membrii delegației au făcut vizite de 
lucru la Procuratura Generală' și '□ 
procuraturile Județene Suceava șl 
Neamț.

ir
Sub auspiciile Institutului român 

pentru relațiile culturale eu străină
tatea. marți a fost deschisă ta Mu
zeul de artă al Republicii Socialisie 
România expoziția Japoneză do pic
tură contemporană — „Nanga*, pusă 
la dispoziție do Centrul de cultură 
janoneză.

Lucrările prezentate fnc parte din 
colecțiile Fundație! ..Nippon Nah- 
galn“. societate a pictorilor Japonezi 
In a căror creație specificul națlorml-- 
este redat In forme noi. •modem«t.'

La vernisaj ou participat Ion Dodm* 
Bălan, vicepreședinte al Consiliului ; 
Culturii ți Educației Socialiste, func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, oameni de cultură 
șl artă, ziariști.

Au Cost prezenți. de asemenea, 
Yosh'.to Shlmoda. ambasadorul Ja- 
pr>:ita| la București, .membri nl am
basadei sl alți membri nl corpului 
diplomatic.

Tn cuvinlul rostit cu acest prilej, 
prof. dr. docent Mîhnen Gheorghiu, 
prim-vlcepreședlnte nl I.R.R.C.S.. a 
arătat că expoziția contribuie la cu
noașterea reciprocă a cuburilor na
ționale din cele douâ țări, la promo
varea relațiilor de prietenie și cola
borare Intre popoarele român șl Ja
ponez.

*
Marți dimineața a început la Sfi- 

llște. Județul Sibiu, concursul din ca
drul Festivalului clnecluburllor pio
nierești. Timp de sase zile, tabăra 
de pionieri situată In această pllo- 
ressefi localitate va găzdui pe cei 
180 pionieri, realizatori și Interpret!, 
reprezentanți a 41 clnecluburi din 24 
d? Județe sd din munlciolul Bucu
rești care vor prezenta 83 do filme 
alb-negru șl color
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Ca și anul trecut, ca șl acum trei 
ani, echipa de tenis a României a 
„urcat’ din nou plnă spre treapta 
cea mal înaltă a acestui campionat 
mondial neoficial care se cheamă 
..Cupa Davls*, urmlnd să susțină 
luna viitoare, la București, finala 
cu echipa Statelor Unite ale Ame- 
ricll, precum In lEffiî și 1671.

Satisfacțiile marelui succes''spor- 
?tiv, comentariile ce-1 Ir.'oțesc slnt 
Încă foarte proaspete, slnt Încă 
„fierbinți”, ducă am putea spune, 
în Întinsa „lume a tenisului”, cea 
da-a treia calificare, in ultimii pa
tru ani, a tenisului românesc In 
finala „Cupei Davls” — pronosti
cată, da altfel, Incâ înainte de în
ceperea actualei ediții — a devenit 
realitate prin această strălucită 
victorie In semifinale asupra re
prezentativei Australiei, țară con
siderata, cu adevărat, una din cele 
două „mari puteri” In tenisul.mon
dial. Ar fi de ajuns să spunem 
poate că Australia a dșțlgnt de 22 
de ori „Salatlera de argint” (ulti
ma oară in 1SC7) și că doar S.U.A., 
deținătoarea trofeului din IMîl în
coace, are un palmares pe măsură, 
de fapt 23 de victorii finale. Slnt 
elemente de reținut, dacă vrem să 
apreciem la adevărata sa valoare 
performanța pe care a ntlns-o 
tenisul românesc — de fapt nu nu
mai in ..Cupa Davls» — prin Iile 
Năstase șl Ion Tiriac, mal blnc-zls 
prin amindol împreună I

Demonstrația de -vlrluozltate fă
cută de el pr arena „Progresul* In 
compania " celebrităților de azi 

căpitanul echipei oaspeților, 
clara, la sosirea la Bucui
„Am venit cu tot ce are mal 
tenisul nostru io ora i...1.
victoria neta (4—1, der cit de a- 
proape am fost de— 5—6) au um
plut de bucurie Inimile atllor șl :n- 
tltor Iubitori al sportului din țara 
noastră.

Iile Năslaso anticipa, cu dezin
voltura cu care știe să Joace lenta, 
că vom Învinge ușor ; Ion Tiriac, 
cu calmul său de .,mng“ al tenisu
lui, pronostica, de asemenea, suc- 
ce tricolor, dar r. i fără emoții. 
Acum, clnd totul 8-a sfinșlt bine, 
este mai lesne sft spui că disputa a 
fost extrem do simplă, extrem de 
ușoară. Realitatea insă am văzut-o 
cu toții, realitatea au slmțlt-o pe te
ren șl Țlrlac șl Năstase. Pentru a-i în
trece pe Anderson și pe Dibley. le- 
nismanil noștri au apelat ta tot ce 
înseamnă putere de luptă, ambiție și 
condiție fizică. Este drept. In unelo 
momente seturile le-au dșllgaf „ga- 
lopind*, In mod categoric, parcă 
fără adversar. Insă — să ne spună 
Tiriac I — cite eforturi nu au fost 
necesare pentru ca acea partidă eu 
Dibley, ce părea definitiv pierdută, 
să devină in cele din urirta o maro 
victorie 7 Resursele lui — ne-a ară
tat personal — slnt. frică suficiente 
pentru a face față chiar șl partlde- 
tar-maralon $1 apoi, să-l dăm cre
zare ; „Victoria

șl de proporții fantastice pentru 
nisul, .pentru sportul românesc,: vic
torie In finala celei de-a 61-a ediții 
a „Cupei Davls” și... găzduirea, cel 
puțin pentru un on, a „Snlatiere! de 
argint” in ospitaliera capitală a 
România!. In fond, spusele da după 
meciul cu Australia. ale Iul Neale 

' Fraser7 („România posedă doi jucă
tori de excepția...") și ale suedezului 
ttoMelquîst, arbitrul principal, („îm
preună, Tiriac și Nâstașe.slnt aproa-

m-a întinerit pur șl simplu, dlndu-ml 
curaj pentru marea bătăile a finalei 
de ta Bucurotl”. Era poate necesară 
această demonstrație; pentru el șl 
pentru noi, toți, era necesar ca Iile 
Năstase să arate că este in mare 
formă, acum, clnd tenisul românesc 
se află In fața tentativei de a cu- 

. ceri, in fine, „Salaiiera de argint*. 
Această a „treia finală România — 

S.U.A pentru „Cupa Davls" (la edl-
“îțlâ actuală, au participat 54' de j,.- . _______ .

selecționate naționale) Înseamnă, pe Imbatabili") vin să confirme șl să 
de fapt, ocazia unor pasionante re- susțină valoarea reală a echipeiIAU LH|JI,:j! ăFUtlfcâti Uliu» j MIO B 4J 1 .9'« a.v

vanșe. dorite de Năstase șl de Tiriac. 
Este: vorba,’ pe de o parte, de dubla 
revanșă a lui Năstase asupra lui

anul trecut din finală „Cupei Davls* 
șl pentru cea recenta din -2
ta Wimbledon (șl Năstase , a salutat 
public acest prilej). Iar pe denlta.de 
marca revanșă a echipei României, 
după ncel 0—5 din finala de la Cle- 

. vetand. după acel eșec ta Umilă 
(2—3) In finala de ta Charlotte Ilie 
Năstase și Ion Tiriac slnt. putem 
spune, mai aproape ca orldnd de 
realizarea unei performanțe Inedite

■ t
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noastre. marile el șanie tn finala .le 
la București.

„ _______ _________ ,__ Slntem cu toții convinși că Iile
Stan Smith, pentru Înfrângerea da Năstase șl Ion Tiriac vor ști să fruc- 
anul trecut din finală „Cupei Davls* ttfice Integral șansele ce II se oferă,
șl pentru cea recentă din finala de Fellcltlndu-I încă o dată pentru ceea

ce au reușit in acest an In „Cupa 
Davls* (să recapitulăm : 5—0 cu El
veția, 5—0 cu Iranul, 4—1 cu Italia, 
3—2 cu U.R.S.S., 4—1 eu Australia), 
le urăm, de pe acum, succes In pre
gătirea șL„ obținerea marii victorii.

Ion DUM1TR1U

Ofensiva perfecționării

___ .___. | ajQ 
tenisului australian (Neale Fraitar.

do
rești : 
ii bun 

actuală.

Definitivarea lotului olimpic de box
Ieri, Biroul Federației române do Al. Nâslac, M. Culineac, I. Alexe.

- - Colectivul de specialiști este format
din Ion Popa, antrenor principal. Ion 
Chlrinc șl Constantin Dumitrescu, 
antrenori, și Petre Radovici, medic.

i
Li

box a definitivat lotul olimpic pentru 
MOnchen. In ordinea categoriilor, cel 
11 boxeri slnt: Al. Turei. C. Grulescu. 
M. Lazăr.
C. Cuțoy,

asupra lui Dibley

în cîteva
ȘAlL — După consumarea a 11 

runde, In turneul zonal de șah (pen
tru campionatul mondial masculin) 
de 1a Helsinki, fn fruntea clasamen
tului se află Hecht (R.F.G.) și Ra
dulov (Bulgaria) cu cite 8 puncte 
fiecare, urmați de Florin Gheorghiu 
(România) 7.5 nuncte. Szmldt (Polo
nia) 7 puncte. In runda a 11-a. 
Gheorghiu a remizat cu norvegianul 
Oergnrd. TENIS. — In prima zl 
a turneului internațional de tenis 
de ta Indtanopolta : Italsh (Anglia) — 
Olmedo (Ș.U.A.) 6—3. 7—6 : Gerken 
(S.U.A.) -J-. Vilas (Argentina) 7—5. 
6—1 : Flllol (Chile) — Loyd (Austra
lia) 6—1, 6—1 : Pattison (Rhfwlc- ■ 
sta) - Walthall (S.U.A.) 7—6. 6—3: 
Pinto Bravo (Chile) — Mayer 
(S.U.A.) 2-6. 6—3. 6-3 : Paran
(Noua Zeetandă) — Gucrry (S.U.A.) 
4—6. 7-6. 6—4. ATLETISM. - Tn 
orașul Long Beach (Californio), a- 
tletui american Al Feuerbach 
a stabilit :cea mal bună performan
ță mondială la nranenrea greutății, 
cu rezultatul de 21.52- m. la numai 
26 cmy de recordul mondial, deținui 
de compatriotul său Randy Matson. 
NATAJIE. — -ța camnlonalele de 
nalațle ale U.R.S.S. Alcxandr Sam
sonov a realizat In finala probai da

1 500 m .liber timpul do JB’I3”37iO, 
nou record al U.R.S.S. Tatiana Zo- 
lotlnSkata a cucerit titlul de campi
oană in proba de 40'0 m liber cu 
timpul de 4’40”6/10. FOTBAL. — 
Echipa Iugoslava de fotbal Velez 
Mdstor a susținui pe teren pronriu 

lun med Internațional cu echipa 
Uruguayans Penarul, din Montevideo. 
Scor 4—1 (3—0) In favoarea fotba
liștilor Iugoslavi. J'ENIS DE MASĂ. 
— La VeJIo (Danemarca) a început 
cea de-a 15-o ediție a campionate
lor europene de tenis de masă pen
tru tuniorl. In proba feminină pe 
echipe (preliminarii) selecționata 
României a învins cu 3—1 echipa 
Elveției. SATUL OLI51PIC de la 
MQnchen continuă să primească in 
flecare zi hol grupuri de sportivi 
venlțl alei să facă ultimele antre
namente In vederea celei de-a 20-a 
ediții a Jocurilor Olimpice. Printre 
cei 29 de atiețl sovietici care s-au 
instalat, lțitrf» In satul olimpic, se 
numără sl două mari celebrități : 
aruncătorul de suliță Janls Lusls sl 
campionul european de sorini Va
leri Borzov. In cursul zilei de marii 
a sosit la MOnchen șl recordmana 
mondială la aruncarea discului. 
Faina Melnlk.

lerl In țari i Vremea a fost tn 
general frumoasă, cu cerul schim
bător. După-amiază s-au produs 
unele Innortrl In Moldova, Tran
silvania, zona subcarpatică a Mun
teniei, unde s-au semnalat averse 
de ploaie șl descărcări electrice. 
Vlnlul a suflat slab, pistă la po
trivit. Temperaseră aerului Ia ora 
14 oscila Intre 19 grade la Toplpn 
jl Joseni șl Si de grade la Droneia 
Tumu-Severin. La București : 
Vremea a fost frumoasă, cu cerul 
variabil. Vlnlul a sudat slab, plnă 
la potrivit. Temperatura maximă 
a fost de S3 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
If, 11 șl 13 august. In țară : Vre
mea va fi in general frumoasă șl 
va continua să se Încălzească. Ge
nii va prezenta Innorări In nord- 
vestul'țârii, undo so vor semnala 
ploi locale In a doua parte a In
tervalului. Vini slab plnă la po
trivit. predominlnd din sectorul 
sud-vestlc. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse Intre 12 și 52 de 
grade, Iar maximele Intre 24 șl 34 
de grade, local mal ridicate tn sud. 
La București s Vreme frumoasă, cu 
cerul variabil, vjnt slab, plnă la 
potrivit Temperatura In creștere.

Il-a : 46 40 51
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22'EXTRAGEREA
12 ao i.

EXTRAGEREA a
69 68.

Piața premiilor va începe In Capi
tală de la 21 august plnă Ia 23 sep- 
temhrie : In Iară de la 23 august plnă 
la 23 septembrie 1072 inclusiv.

... . .............. li
la lupta pentru mersul Înainte 
societății.

Ar fi simplist să considerăm 
singurele obstacole fn calea perfec
ționării slnt vechile structuri orga
nizatorice. Tot atlt de dăunătoare 
sint vechile mențalitățl șl deprin
deri, tot ceea ce ține de Inerție șl 
rutină, de credința că „ce a fosl bun 
plnă acum ' poate fl bun și de aici 
Înainte". In profilul politico-moral al 
comunistului. înaltul 
ponsabilltate socială, 
inițiativa șl cutezanța cu care» spri
jină noul, trebuie ®ă se îmbine cu 
combaterea neșovăitoare a rutinei 
— acest microb paralizant caro: res
pinge un nou sistem de lucra cen
tru <ta „n-a mal fost încercat și nu 
știm ce va Ieși”, care, in numele 
„Dradențel” excesive, se opune ori
cărei Inovări pentru că e ..riscantă' 
șl aduce „bătaie de cap", care pro
voacă demobilizare pe motivul că 
„treaba a mers cum a mers șl plnă 
acum". Desfășurarea cu succes n pro
cesului de perfecționare Impune o 
ofensivă necruțătoare șl neobosită 
Imooirlva manifestărilor concrclc ale 
rutinei șl Inerției, care frinenză ela
nul. energia, căutările novatoare, Jus
tifică $1 încurajează stagnarea.

..Ofensiva perfecționării" ilustrea
ză in mod strălucit rolul nartldu- 
lul de forță motrice a progresului 
țării. Ne consncrăm forțele fără ră
gaz construirii unei societăți înain
tate, modeme șl eficiente. In care 
toate rotilele angrenajului social ta 
funcț!nn'*ze asemenea' unul ceasornic, 
iar rotațiile dintre onmenl ta se ba- 
z"ze pe principiile umanismului so
cialist Renllznren acestui tel depinde 
de eforturile noastre comune șl con
vergente. flecare dintre noi fiind 

.chemat ta glndească si ta acționeze 
fără preget nen'.ru a sorlilnl sl sti
mula «molul orores d« nm-fec‘lo^',re 
a vieții sociale, care Include — ca o 
componenta organică — procesul 
per tact tortaril omuhil. constructor el 
npb c-’ndulrl sociale.

Cu înțelegerea clară

(Urmare din pag. 1)

Lucrul hotărltor In această direc
ție este ca perfecționarea să nu "fie 
privită ca un proces orientat și apli
cat exclusiv Ia nivelul factorilor de 
conducere a societății. Nimic mal 
greșit, mol dăunător dedt o aseme
nea mentalitate unilaterală. Per
fecționarea. principalul front da 
azi al bătăliei pentru socialism, pen
tru viitor, va înainta cu allt mai ra
pid cu cit toți membrii partidului, 
toți cetățenii țării, toate organiza
țiile și organele de partid și de stat 
vor porni la acțiuneucu holărire șl 
consecvență., fără a oștepta indicații 
„de sus“. Impulsuri ne scară ierar
hică.

Sarcina primordială a tuturor — 
de. In muncitor, cooperator și cerce
tător științific plnă la maistru, bri
gadier. director și ministru — indi
ferent de sector sau loc de muncă, 
este să treacă cu maximă urgență la 
analizarea riguroasă si exigentă a 
mecanismului de funcționara a uni
tăți! sau sectorului respectiv spre a 
stabili cele mai adecvate măsuri, 
menite să înlăture manifestările de 
empirism șl improvizație In organi
zarea muncii, metodele de activitate 
anacronice, a asigura îndeplinirea 
ho’ărirllor Conferinței Naționale.

Perfecționarea este cauza comună 
a întregului popor, care presupune 
aportul activ al maselor, antrenarea 
largă a tnluror oamenilor muncii. 
Atingerea obiectivelor propuse nu 
poale fi realizată prin simple decizii 
administrative sau orientări din bi
rou ; este nevoie de aportul efectiv 
al oamenilor munci! nu numai la a- 
pilcnrea. .dar șl Ia elaborarea planu
lui de acțiune al unității respective.

Iată de ce silmutarea Inițiativei 
devine azi una dintre principalele 
îndatoriri ale tuturor organizațiilor 
de partid. A avea Inițiativă Înseam
nă mai mult deci! a vorb! In șe
dințe.: ■ înseamnă a căuta șl eăsl 
cheta soluționării problemelor celor 
mol romolexe fără a aștepta să fii Cu înțelegerea clar!! a coT-Inztal 
„luat de mină*, ca să ți se arate cum finale : heheHrtajrl! a^esfel ..of?™rive
să munrestl cu mal mult randament, 
fără a astenia dispoziții sore a cău
ta mllloace potrivite pentru înlătu
rarea deficientelor .pe care le Int'll- 
ncșll; lor pentru a aven Inițiativă 
trebuie să te consideri nu un sim
plu executant al unor, sarcini pri
mite ..de tih". d participant activ, 
Investit cu deplina responsabilități.

a pertecl|nnSrlI“ rel ce vor culese 
roadele el vom n no! Inslrie. î"‘re- 
țrul nonor. Căci «romii suorem al tu- 
tii'-oț- oce-slor măsuri, ca «' al Intre- 
p’l pollllci a partidului, din care elo 
fac rtnrto componentă, este îmbună
tățirea continuă o vieții celor ce 
muncesc, crnținrpn nivelului trl| 
al mrmrulul, dezvoltarea civilizației 
socialista.

denlta.de


i

staey (Belgia),

BRAZZAVILLE

tea unei delegații a Frontului.

• &

nistrul do < ’___ ’ -
Bangladesh, Abdul Somnii Az.nd, i 
rut secretarului general ai O.:

cut și continuă să treacă slsle- 
planul relațiilor guvernantei!- mul monetar occidental. O ataro 
tale, Olanda traversează din filiuațio nu putea firește să ră-

■ ' ■ ' - ' r-’ 4 ?'■ '■ iȚ ■ -7
După un an de acalmie po 

“danul relațiilor guvemamen-

«‘.Ida

8’.

■.:> u;>'1.- ,
fost duhorite 388 de avioane, dintre 
care nouă bombardiere „B-52”, 68 de 
nave de război au fost incendiate sau 
avariate șl un mare număr do ptloți 
americani lunțl prizonieri.

Poporul și guvernul It. D. Vietnam, 
®e arată ta declarația, exprimă sin
cere mulțumiri popoarelor și guver
nelor țărilor social iste, celorlalte țări, 
organizațiilor șl personalităților iu
bitoare’dc pace și dreptate din lu
mea Întreagă, inclusiv din S.Ua\., 
caro au 'condamnat actele de război 
ale Admlntatrațlel americane; .

Poporul ți guvernul R. D. Vietnam 
cer ca guvernul S.U.A. să pună capăt 
Imediat bombardamentelor Împotriva 
regiunilor dens populate, a digurilor 
și a barajelor, să înceteze minarea 
și blocarea porturilor și orice alt'act 
do încălcare a suveranității șl securi
tății R. D. Vietnam, să pună capăt 
imediat politicii de „vîctnnmtzarc" a 
războiului, să negocieze serios ta con
ferința de ta Paris cu privire la Viet
nam șl să dea un răspuns pozitiv la 
propunerea In șapte puncte a Guver
nului Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud.

CAMBODGiA Forțele patriotice

nANOI 8 (Agerpres). — Ministerul 
Afacerilor Externe al R. D. Vietnam 
a dat publicității o declarație In le
gătură cu atacurile aviației america
no Împotriva sistemului de diguri și 
a regiunilor dens populate din Viet
namul do nord, anunță agenția V.N.A.

Plnă la 7 august 1072, menționează 
declarația, aviația șl navele de “război 
americano au atacat violent 18 din 
cele 23. de provincii ale R. D. Viet
nam, șase mari orașe, 31 do capitale 
provinciale, provodnd însemnate pa
gube materiale și pierderi de vieți 
omenești. în perioada 16 aprilie — 7 
august, Hanoiul n fost atacat do 
aviația americană de 18 ori. Au fost 
distrase sau grav avariate 69 de in
stituții de Invățămînt general, nu
meroase edificii de Lnvățămint supe
rior, 49 de Instituții sanitare."O de 
pagode și biserici. Aviația șl navele 
de război ale S.U.A au lansat 177 
atacuri împotriva sistemului de di
guri din 15 provincii, nvarllnd grav 
mii de metri de diguri de impor
tanță vitală, dislruglnd complet șapte 
ecluze șl avariind numeroase baraje.

Declarația subliniază că, in ultime
le patru luni, In R. D. Vietnam au

va

au eliberat localitatea Koinpong Trabek
CAMBODG1A 8 (Agerpres). — For- satgoneze din localitatea Kompong 

țclo de eliberare din Cembodgla au s»C.'. 
reușit, după citevn zile do lupte crin- Penh — Saigon, 
ccne, să olunge trapele lonnollslo și ,

WASHINGTON S - Cores
pondentul nostru, C. Alexan- 
droaie, transmite : Un grup de 
lideri sindicali din Cleveland a 
prezentat Senatului S.U.A. o 
petiție semnată de 30 000 de 
persoane, prin care se cere în
cetarea agresiunii americane In 
Asia de sud-est, retragerea ne
condiționată, a militarilor ameri
cani din Vietnamul de sud, a- 
doptarca de către Congres a u- 
r.or proiecta de lege menite să 
suspende definitiv ți irevocabil 

•finanțarea războiului dus de 
S.U.A. in Indochina. Inlfiatica 
sindicatelor din Cleveland ur
mează unei .cwnfețințș. antirăz‘ 
[volnice organizate 'de conditcd- 
țea acestor, ppiunl in „localitatea 
St. Ijjuîs. Sindicalele au hbHril, 
totodată,, formarea unei organi
zații locale de luptă împotriva 
războiului, numită „Organizația 
muncitorilor americani pentru 
pacc“. Conferința a hotăril in
tensificarea acțiunilor da mobi
lizare a maselor de muncitori a- 
mericanl în lupta pentru pace 
in Indochina șl de protest îm
potriva intervenției americane 
in această zonă.

Trabek, situată po șoseaua nr. 1 Pnom

Kompong Trabek reprezintă o po
ziție strategică foarte importantă, ast
fel că eliberarea iul de către1 forțele 
patriotico constituie 6 amenințare 
puternică a flancului dc vest al Su
pelor salgoneze.

OLANDA

nou, hi aceste zile, o ascuțită 
criză politică. Dc mal bine de 
două săptămlni, de cind guver
nul premierului Barend Bles- 
heuvel a demisionat, Încercările 
de a se Ieși din impas au ră
mas fără rezultat. De aceea, nu 
puțini slnt acei observatori care 
vorbesc despre posibilitatea di
zolvării parlamentului șl orga
nizării, unor alegeri anticipate. 
„Urmlnd exemplul Italiei, șl 
acum șl al R. F. a Germanici 
— scrie „LE MONDE- — Olan
da poate căuta, intr-o consultare 
electorală anticipată, un mijloc 
dc a rezolva problemele pe 
care absența unei majori tail 
guvernamentale o împiedică să 
le soluționeze".
.Cabinetul demlslonar a fost 
format, după cum se știe, ta 
capătul unor îndelungi negocieri 
ce aii urmat după alegerile din 
aprilie anul trecut. Prin com
ponența sa, echipa premierului 
Bleaheuvel a adus unele ino
vații pe scena politică olande
ză, tradiționalelor partide con
fesionale alălurindu-ll-se tinâra 
formație „Democrațta-70", de 
tendință sorialistă, care a obți
nut un Important număr do 
mandate. Noua formațlo s-a ară
tat dispusă să colaboreze cu 
partidele din c.ibinetul prece
dent. cu condiția co acestea să 
aducă unele modificări progra
mului lor. Ralierea „Democra- 
țlei-7Q“ In celelalte patru par
tide ale vechil coaliții a făcut 
posibilă întrunirea unei majori
tăți do 62 'do locuri, din totalul 
de 150. ...Confruntat, chtar de ta Înce
putul guvernării sale, cu o El- 
turițle economică șl financiară 
caracterizată prin fenomene do 
deteriorare și inflație, noul ca
binet a optat pentru o politică 
do „economii severe", In special 
In domeniile de Inieres public, 
ceea ce a atras după sine spo
rirea taxelor șl Impozitelor, ge- 
nerind, astfel, nemulțumiri in 
rindul opiniei publice șl, în
deosebi. in rlndul sindicalelor. 
In ciuda acestor măsuri, defici
tul balanței de plăți a continuat 
Kă crească in cursul anului tre
cut, economia și moneda olan
deză suferind influența negativă 
a dificultăților prin care a tre-

ESENȚIALĂ A ÎNFĂPTUIRII SECURIÎĂTII EUROPENE
’ ... A, ; : V.

© Interviul acordat Televiziunii române de ministrul 
de externe al Marii Britanii

apoi, ne vom Întruni din nou In 
viitor.

Răspunztnd la o Întrebare privind 
Influența Îmbunătățirii relațiilor eco
nomico asupra climatului politic din 
Europa, ministrul britanic a decla
rat : „Este bine sH folosim posibili
tățile pe care nl le oferit cooperarea 
economică pentru a încerca && apro
piem popoarele europene. Desigur, 
exista deja un maro grad de coope
rare economică' șl se 'duc tratative 
pentru sporirea acestei cooperări.

■ Numeroase Întreprinderi britanice își ' 
sporesc volumul comerțului cu Eu
ropa do esț. Am avut discuții in ce 
privește cooperarea rin domeniile'pe
trolier, transporturi. In .ce privește 
un anumit numAr de lucruri foarte 
importante, astfel Incit să putem a- 
junge ta dezvoltarea cooperării. Si
gur, a mențtostat ministrul britanic, 
că dezvoltarea economică are efecte 
asupra climatului politic : cu cit mal 
mulțl oameni Învață să lucreze îm
preună în domeniul'1 cooperării eco
nomice, cu at 11 mai mare va fi încre
derea reciprocă. Aceasta se răsfringe, 
prin ca însăși, asupra cilmaiulul po- 
llllc, II face mai favorabil. No pro
nunțăm ferm pentru.cooperarea eco
nomică șl unul dintre scopurile priu- 
cipale ale conferinței europene asu
pra securității cred că va fi încerca
rea de a explora posibilitățile cres- 
cinde în acest domeniu*.

(Agerpres), o* - ;r.'. r ;
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•..'ir- S I„Cred că. primul lucru care’ trebuie 
realizat ii' constituie stabilirea unei 
baze pe care să șe clădească încre
derea . între toate țările europene”, 
a declarat, lnlf-un interviu acordat 
Televiziunii române,-ministrul de ex
terne al Marii Britan!!, sir Alee 
Douglas-Home, referindu-so la prin
cipiile .edificării — In concepția gu
vernului britanic — a unui sistem 
de securitate pe continent șl la ro- | 
lui; viitoarei conferințe genoral-euro- 
pene. C1nd există încredere se pot 
face multe lucrări : încrederea e:sie 
absolut esențială,, a spus el. Sper, a 
relevat ,Douglas-Home, că atunci 
cind se va întruni o conferință pen
tru securltalea europeană și unde, 
pentru prima dată, vor fi prezente 
pe aceeași -platformă țările din Vest 
și din Est și, de asemenea, țările ■ 
neutre din Europa ■ vom putea !șă 
stabilim o încredere reciprocă cres- 
cîndă.

Cred, a spus In continuare minis- : 
tru’l britanic,că după o asemenea . 

.conferință se va Înființa un organism 
care să Identifice anumite teme. Ar 
putea fi vorba de probleme econo
mice, ar putea fi probleme politice, 
ar putea fi -probleme care să se re
fere la asistența socială sau cultură. 
Trebuie rS stabilim aceste teme șl să 
vedem lot ceea caise poale face mal 
bine. îmi pun speranțe In aceasta 
conferință. După ce vom identifica 
aceste domenii, le vom studia, iar

: ' . I - ț
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ORIENTUL APROPIAT
©

. ■

, Jarring © Turneul secre-întrevedere K. Wa ______ ______
tarului general al Ligii Arabe

NEW YORK 8 (Agerpres). — Se
cretarul general nl O.N.U., Kurt 
Waldheim, l-a primit pe ambasado
rul Gunnar Jarring, reprezentantul

PE ORDINEA DE ZI

A CONFERINȚEI

DE LA GEORGETOWN

.L

III ’ llLLnlllLL

INTERNATIONALE
GEORGETOWN 8 (Agerprcs).' — 

In capitala Guyanel âv început, 
marți, lucrările celei de-a patra con
ferințe a miniștrilor do externe al 
țărilor nealiniate. Participă delegați 
p observatori din peste 60 de țări 
din Africa, Asta, America Latină șl

■ Europa.
După cum relatează agenția Pren- 

sa Latina,' unul "din principalele;, 
puncta Înscrise pe ordinea do zi a 
lucrărilor este ;examlnarca rolului 
țărilor nealiniate In relațiile Inter
naționale. Vor fi dezbătute, de ase
menea, probleme privind dezarma
rea, pacea mondială, iupta împo
triva colonialismului, neocolonlalls- 
mulul șl apartheidului. O atenție 
deosebită va fi acordată posibilități
lor de dezvoltare a cooperării Intre 
țările In cura de dezvoltare șl mo
dalităților de lichidare a dlspari- 
tâților existente Intre aceste! țări șl 
cele industrializate.

Lucrările conferinței vor dura 
dncl zile.

3 s

a.

’conferinței vor
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LUCRĂRILE COMITETULUI PENTRU DEZARMARE
Încheiere, Vflodlmlerz Natorf a ară
tat că această conferință or putea W 
corda atenție atlt dezarmării gene
rale șl totale, cit șl unor măsuri 
parțiale'care să ducă.ftrepjăt „la in- 
îăptulrfia primului .s©p.n,.clMnd lp.„a- 
cest sens reducerea forțelor armaie 
tît - a.1 armamentelor.Ițchldarfia. IțazQ" 
lor militare.

O reorganizare a Comitetului pen
tru dezarmare de ta Geneva a fost 
cerută, in Intervenția sa, de repre
zentantul Mexicului, AlfonsojjGarcla 
Robles. El a propus Comitetului Jșă 
ta in considerare posibilitatea elabo
rării. Înainte de Închiderea actualei 
sesiuni, a unul document care să fie 
supus .spre dezbatere Adunării Ge
nerale a O.N.U. Potrivit reprezentan
tului mexican, documentul ar trebui 
să1 propună unele modificări, deve
nite necesare: stabilirea unul calen-

GENEVA S-

GENEVA 8 (Agerpres). — în ședinin 
"de marți a Comitetului O.N.li. pen
tru dezarmare de la Geneva nu luat 
cuvintul reprezentanții Poloniei, Me
xicului șl Marii Britanii. . -,r»
>'In'ilnlervențln'etsn, ^reprezentantul 
Poloniei, ambasadorul Wlodlmierz 
Natorf, a subliniat,' lntro'aiiclo.-jlra.-; 
portanta convocării unei conferințe 
mondiale pentru dezarmare. El a 
opinat că această conferință ar pu
tea fi convocată In 197-5, la Geneva. 
Una din condițiile reușitei conferin
ței, a spus reprezentantul Poloniei, o 
constituie universalitatea el. Refe- 
rindu-se la ordinea de zi a conferin
ței. el a sugerat ca puncte priori
tare interzicerea tuturor experiențe
lor nucleare In toate mediile': inter
zicerea folosirii și producerii unor 
astfel do.arme: distrugerea lor. în

I t său special. in Orientul. Apropiat, n 
! anunțat un purtător, de cuvlnt al se

cretarului general al Națiunilor Uni
te. El nu a comunicat nimic in lo- 
gătură cu conținutul convorblrllor 

T intre Waldheim șl Gunnar Jarring, 
în cercurile Națiunilor Unite se a- 

; precioză că schimbul de vederi a fost 
consacrat situației actuale din Orien- 

l , lui Apropiat, in perspectiva reluării 
misiunii Jarring, menită să ducă la 
realizarea unei soluționări politice a 
crizei din zonă. .

*
BEIRUT 8 (Agerpres) 

rul, general al tlgll Arabe, Mahmud 
Riad, va sosi Ja 10 august la-Beirut, 
într-o vizită oficială de două zile, 
pen avea o serie de Întrevederi

fab9.-jft.-ln. special așupra .șlțwțțlel 
din Orientul Apropiat. După Liban, 
Mahmud Riad iși va continua tur
neul intr-o serie de alte țări arabe.

anunțat un purtător do cuvlnt al se

te. El nu a comunicat nimic in le-

*
■ Secreta-

n

i

CU CONVORBIRILE DINTRE
R.D.C. Șl R.F.C.

BONN 8 (Agerpres).Egon Bahr, 
secretar de stat la Cancelaria fede
rală, a Informat Comisia Bundesta- 
gulul vc.st-ge.rman pentru problemele 
relațiilor dintre cele două state ger
mane asupra stadiului convorbirilor 
salo cu Michael Kohl, secretar de' 
stat Ia Consiliul de Miniștri al R.D.G.

a anunțat Conrad Ahlers, purtă
torul de cuvlnt ol guvernului do la 
Bonn.

După cum este cunoscut, Egon Bahr 
l-a Informat, de asemenea, pe can
celarul Willy’Brandt asupra situației 
actuale. Cancelarul u făcut cunoscut, 
in cadrul unei conferințe do presă, 
că va Înainta o propunere cabinetu
lui, *ln cursul ședinței dt>'miercuri, 
in vederea continuării schimburilor 
0o pfirerf'Su 'privire In kțubTWrea!'(l.e 
relații normale de bună vecinătate- 
intre R.F. a Germaniei șl R.D. Ger-

mină fără urmări In ceea, ce 
privește relațiile dintre parte
nerii coaliției guvernamentale.

Acest lucru a ieșit cu priso
sință ta iveală ra prilejul discu
tării proiectului de buget pe 
viitorul exercițiu financiar. Pro
iectul, caro prevede un deficit 
de 3,5 miliarde guldeni, ca șl 
diminuarea creditelor alocate u- 
jior departamente ministeriale, 
a stlrnlt nemulțumirea celor doi 
reprezentanți ui formației „Do- 
mocrația-70“, Willem Drees jr., 
mlnlstrol transporlurllo- și al 
apel, șl Jonkheer De Braw, mi
nistrul cercetării științifice, 
caro au hotărit să-și dea demi
sia. A urmat demisia guvernu
lui șl, lmplldl, declanșarea cri
zei.

„Crizele guvernamentale sini 
In general lungi șl dificile in 
Olanda" —• nota in ’urmă cu 
citevu’ zile ziarul „LE LIBRE 
BELGIQUE" — afirmație care 
pure ’ n-și găsi confirmarea șl 
de această dată. Deși pentru de
pășirea crizei au fost avansate 
cele mal diverse soluții, inclu
siv relnnodarea coaliției, per
spectivele, așa cum se Înfățișea
ză ele In prezent, nu slnt opti
miste —, potrivit observatorilor 
scenei politice olandeze.

însărcinat de regina îullana 
gft formeze un nou guvern, pre
mierul , demlslonar nu a reușit 
să repună pe picioare vechea 
coaliție. Mandatul de a slutita 
posibilitatea refacerii coaliției a 
fost Încredințat fostului ministru 
de JusUjle Scholten, soldindu-se 
Insă cu aceeași -lipsă de reali
tate. în aceste-condiții, nu se 
exclude posibilitatea de a se re
curge 1a formarea imul guvern 
de tranziție, avlnd drept scop 
să pregătească bugetul (care 
trebuie prezentat cel mal tlrziu 
Cină la începutul lunii sbptem- 

rle) șl, Imediat după aceea, să 
proclame alegeri anticipate. De 
pe acum, majoritatea partide
lor par a fi — după cum apre
ciază observatorii ’ favorabile 
dizolvării actualei Camere, vii
toarele alegeri puțind avea Ioc, 
fie la sfirsltul acestui an, fie in 
prima lună a anului viitor.

Radu BOGBAN

dar de. lucru (suscepllbll să otero Co
mitetului de dezarmare o ordine de 
zi precisă șl, posibilitatea de a func
ționa .mal eficace : ' reorganizarea 
actualei structuri a Corni telului nrln 
includerea a noi membri : institui
rea unul sistem do conducere a lu
crărilor prin numirea, pentru o pe
rioadă de un an. a unul președinte, 
sau exercitarea funcției prin rotație, 
pe timp de o lună, de către mem
brii Comitetului. , «

Reprezentantul Marii Britanii, Jo
seph Godber. a evocat problemele 
ridicate de Inlcrzleerea armelor chi
mice, sugerind . Conciliului să stu
dieze’ posibilitatea unul demers, pe 
etape, Inceplnd cu, un acord limitat

CÎU Eîl-lai, Premierul Consi
liului de Stat al R. P; Chineze, a 
primit delegația Partidului Socialist 
din Japonia, condusă de Hlsao Ku
roda, reprezentant'din partea Parti
dului Socialist In Camera Inferioară 
a Diete! Japoneze, președintele Aso
ciației de prietenie Japonia-Chlna.

Încheierea (’ 
naționale a 

palriolice și democratice
BRAZZAVILLE 8 (Agerpres). — La 

Brazzaville au luat Btlrșli lițcrăjȘle 
Conferinței naționale o forțelor p.'i- 
trioilce și democratice din Republica 
Populară .Congo. Hotăririle adoptate 
relovâ că ,,principala problemă a țâ
rii In clapa actuală aste Înfăptuirea' 
revoluției naționale, democratice I și 
populare*. Confărlnțn u adresat o 
chemare ta Șuniiato tuturor forțelor 
antilmperlallstc din țară. în cadrul 
conferinței ti-a subliniat că rolul țde 
avangardă in societatea congoleză re
vine Partidului Congolcz ai Muncii.

Președintele Republicii 
Cuba, Osvall!o Dorlicoa Tortado, a 
primit delegația guvernamentală a 
R.P.D. Coreene, condusă do Klm Su 
Duk, ministrul Invățămlnlulul pri
mar șl secundar, care face o vizită 
de prletente la Havana.

Contacte sovieto-britani- 
gg* James Collagen, purtătorul do 
cuvlnt al Partidului Laburist din 
Marca Britanle in probleme' de po
litică externă, membru al Parlamen
tului, aflat In vizită la Moscovă, a 
fost primit de Alexcl Șllîkov. pre
ședintele, Grupului Parlamentar al 
Uniunii Sovietice, cu care a avut o 
convorbire.

Norodom Sionuk, *Qtul s,a- 
tulul cambodgian, președintele Fron- 

. tulul Unit ■ Național al Cambodgiel. 
In conionnltnte cu near- yjjj

dul dlnke U.R.S.S. și S.U.S. al C.C. al Frontului Patriotic din
v Laos, care se află la Pekin In frun-

Alegerile din Panama, ț"- 
tr-un interviu acordat agenției Pren- 
sa LaLina, șeful guvernului din Re
publica Panama, generalul Omar 
Torrijos, șl-a exprimat satisfacția in 
legătură cu modul In caro s-au des
fășurat recentele alegeri In țară. El 
a relevat, îndeosebi, participarea ac
tivă a populației la . vot Acest fapt 
— a declarat Torrljos — dovedește 
sprijinul populației panameze fată 
de actuala politică a țării.'

de colaborare riehnlco-șiilnUfică. la 
Moscova a avut loc o întrevedere 
între Ivan. Borodavcenko. adjunct al 
ministrului îmbunătățirilor. funciare 
și gospodăririi apelor al U.R.S.S.. șl 

.William Butcher, reprezentant ai 
cancelariei președintelui S.U.A. S-a 
convenit, cu acest’prilej, ca studie
rea șl folosirea resurselor de ană să 
devină un nou domeniu al colaboră
rii tehnlco-ștlințlfico sovieto-amerl- 
cnne.

4 în' urgia

|î»H .

l >

unei 
puternica fur
tuni, petrolierul 
danez „Ediih 
Turkol", cu un 
deplasament do 
1 123 tone, s-a 
râsturnal In a- 
propioro de 
insula Gotland, 
in partea vesti
că a Mâni Bal
tice, dispârind 
apoi sub opâ. 
Și-au pierdut) pierdut 
viaja zece per
soane. In foto
grafie : nava
danezâ In mo
mentul râstur- 

-nârii
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Un grup' de colaboratori al 
Școlii agricole superioare: de la 
Varșovia, efectuind cercetări 
asupra lltniului (mineral care 
se g&sețte in minele de cărbu
ne), au descoperit in probe, pre
levate din mina Htoalovicc, o 
cantitate însemnată de albumins 
active (enzime). 'Ținind seama 
de interesul deosebit pe care îl 
prezintă descoperirea in cunoaș
terea apariției șl evoluției vieții 
pe Pămint, cercetătorii au re
coltat noi probe in condi|il de 
sterilitate desăvlrțită.

Pakistanul a informat gu
vernul indian 1:3 8 botărit «a 
repatrieze toți civilii indieni deți
nuți de partea pakistaneză de la stlr- 
®itul anului trecut Purtătorul de cu- 
vlnt al M-A.E. ol Pakistanului a 
adăugat că hotărlrea constituie o în
cercare de a pune capăt suferințe
lor in rlndul .populației civile după 
războiul Indo-pakistanez din decem
brie 1971. 1

nl Prezidiului Permanent nl C.C. o! 
P.C.R., s-a lntllnit cu președintele 
P. C. Finlandez, Anme Saarinen, șl 
Olawi Hannlnen, vicepreședinte el 
partidului. In cadrul convorbirii a 
avut loc o informare reciprocă pri
vind activitatea internă și internațio
nală a celor două partide. Totodată, 
s-a subliniat cu satisfacție dezvolta
rea continuă a relațiilor dintre P.C.R. 

, șl P.C.F., contribuția lor in întărirea 
k__ . __ _ Ajimțâirll comuniste șl mundtoreșil

□ i conducerii S.AK. Cu acest prilej internaționale. ' ■
de tafermații asemenea, tovarășul Vlrgll Tro-

fin a avut -o întrevedere cu Rafnel 
„ ........ Paasto, președintele Partidului so- 

ițla pozitivă a relațiilor din- cial-democrat, Kalevi Sorsa, secretar
.11. și S.A.IC In cursul con- general, șl Morgii E&kraan. membru

a[ gomjteiului executiv ăl. partidului. 
In timpul convorbirii s-au eviden
țiat bunele relații existente Intre 
P.C.R. și P.S.D., dorința do a le dez
volta șl în viitor.

A fost de față M. Bălănescu, omba

nil Generale 
nta, condusă de tovarășul VlrgH Tro- 
fln, președintele U.G.S.R., a purtat, 
marți, convorbiri cu conducerea 
S.A.K.. Ia caro au participat președin- . _ _______ ___.
telc Niilo Hamalainen, vlceprcședln- -rea continuă a relațiilor dintre P.C.1L 
tele Pekka Olvio, secretarul general^. 
Slmo Elomn, precum șl alțl membri’ 
al conducerii S.AK. Cu acest 
a avut "loc un schimb do informați

’ cu privire la activitatea mișcării sin
dicale din cele două țări și s-a subli
niat evoluț’ 
tre U.G.S.1_______
vorbirilor au fost abordate, de ase
menea, unele probleme alo mișcării 
sindicale internaționale, subllnlin- 
du-se rolul și coniribuțla organizații
lor sindicale ta crearea unui ' climat 
de pace și securitate in Europa.

In aceeași zl, tovarășul Virgil Tro-
fin, membru al Comilelului Executiv, sadoral României la Heislnld.

1SȘ

SINGAPORE

portuara
își diversifică economia

patrulea mare 
al lumii, așezat

Portul a cur.o«cuî, in 
acești ani, o conîlnud 
modernizare, au fost 
amenajata cheiuri și

Delegația sovietica, COT- 
duafi de acad. B. Petrovskl. minis
trul sănătății al U.R.S.S.. aflată In. 
virilă in S.U.A.. face. In prezent, o 
călătorie in vederea ' studierii siste
mului de apărare a sănătății in Sta
tele Unite. La Houston, delegația 
sovietică a vizitai Institutul de cer
cetări cardlologice din Texas if o s:-*- 
rlo de alte centre ‘ ’.medicale. într-o 
declarație făcută cu acest nrllej. mi
nistrul sănMfltîl ni tl.TLS.S. a rele
vat că relațiile de colaborare sovie- 
to-amsrlcană in domeniul, metllclnel 
vor permite realizarea unor noi pro
grese In combaterea bolilor cardio
vasculare si cancerului.

Ilare în țările Asiei de 
sud-est.

Pe plan extern, Sin
gapore militează pen
tru o politică de cola
borare cu toate statele, 
indiferent de orlndui- 

pi cum, se jtie, intre 
Romănta șl Singapore 

"Id legături de

port al lumii, așezat 
la intersecția unor 
mari căi de comunica
ții internaționale, Sin- (locuri noi pentru va- 
gapore ' ' j ■ -

nomied a finârulul arat a fost creată .o Îndur- ---------
n.,dv... inrular trie proprie dar con- rea. social-politică. Du

din sudul peninsulei strucții navale. Un ac- ~

inima eco- poare de mare tonaj.

independent insular tria propri
Malacca — ‘'este un cent deosebit d fost . _ .
important centru da pus pe dezvoltarea se dezvoltă legături 
schimb, unul din prin- unor centre industria- prietenie ji cooperare, 
clpalele „antrepozite* le noi, cu profil dicer- in spiritul egalității în 
ale Asiei de sud-est. siflcat. In estul insu- drepturi, respe-'"'-1

Devenit independent lei, pe terenurile recu- independentei fi 
la 9 august JS1S5, după perate mării, a fost tufului recipro 
retragerea sa din 
derația Malaycriei, 
Singapore a fost con
fruntat incă de la în
ceput de problema di
recțiilor de orientare 
fn vederea edificării 
unei economii naționa-

upă perate mării, a fost
fe- creată platforma în-

dustrlală Jurong care 
reunește diferite între
prinderi moderne, dis
pună de zone de lo
cuit, rețele de trans
port, cheiuri șî docuri 

___  _ ____ ___ ,____ proprii. S-a schimbat 
la de sine stătătoare. Șl structura comerțu- 
Cu" un teritoriu dc tai de' tranzit. Petro-

respectului 
l avan

tajului reciproc. O 
deosebită ' "importanță 
în acest ,sens au avut 
contactele la nivel gu
vernamental, acordu
rile romăno-slngapore- 
ze semnate cu aceste 
prilejuri, care prevăd 
lărgirea colaborării e- 
conomice, științifice șl 
culturale, în interesul 
ambelor popoare, al 
păcii șl ințeicgcrU in
ternaționale.

Cu ocazia sărbătorii 
naționale a Republicii 

dițîonala de recxjwrl Singapore, poporul ro

lul Singapore? sincere 
felicitări; șl îl urează 
noi „succese pe calea

numal 5SD kmp, lipsit Iul, mașinile, utilajele, ambelor 
de posibiUîâli

rit, sărac in

dent de forță de mun
că, pe măsuri ' "
tării bazelor 1

lăUei, dlnărul .stat s-a propițlrli patrie! sglg.

’ G, BONDOC

produtele chimice pre
lucrata în întreprinde
rile insulei au înlocuit

de posîbiUiâli penfra 
dezvoltarea agricultu
rii, sărac in resurse — ,-------  — ---------
naturale, cu un exce- treptat mărfurile tra

ge măsura dezalec- — cauciucul, lemnul^ min adresează poporu- 
. bzzzlzr militare cositorul, uleiul de

y.; P'OpU^ ■ -
Miei, dlnărul .stat s-a
orientat spre dervbl- cipalela centre pentru 
tarea in continuare a prelucrarea șl corner- 
sectorului portuar. —„■’•■•Ajul da produse petro-

Republica Bangladesh a Naționalizarea tuturor 
cerut primirea în O.N.U. Ml_ companiilor străine, CMe 9C_

externe ol Republicii
' ,a co-’j “ 

. .. ____ .. .. s . .. .„.N.U.,‘
Kurt .Waldheim, primirea țării calo- 
In O.N.U. Cererea n fost transmisă 
președintelui In exercițiu ai Consiliu
lui de Securitate, Edouard Longger-

La Pminilinjnp va avea Ioc 
la 10 august cea de-a treia inlllnlre 
de lucru intre reprezentanții organi
zațiilor de Cruce Roșie din Nordul 
și Sudul Coreei — transmite A.C.T.C. 
în cadrul intllnlriî vor fi abordate, 
in continuare, probleme procedurale 
referitoare la desfășurarea convorbi-i 

. rllor de fond intre reprezentanții "ce
lor două organizații.

In condițiile unul timp 
secetos și deosebit de căl
duros, exPl°al^rilb de turbă, 
cu o suprafață de aproximativ 3 670 
ha, situate in regiunea Moscova, s-au 
produs mari incendii, relatează agen
ția T.A.S.S. La apariția lor au con
tribuit, in'afară de autoaprinderea 
turbei, și funcționarea unor mașini șl 
utilaje cu motoare cu combustie In
ternă. Fumul incendiilor se face simțit 
și ia Moscova. Pentru -stingerea, fo
carelor, la fața locului au fost trimise 
utilaje speciale și unități militare. 
Măsuri de prevenire a incendiilor se 
iau In toate zonele limitrofe.

donează in țarii, a fost cerută gu
vernului de către Federația studen
ților universitari din Ecuador 
(F.E.U.EJ.

Preocupări economice în 
Republica Shii Lanka. J j; • 
mul ministru nl Republicii Shrt 
Laritat, Slrlmavo Bandaranalke, a 
evocat, intr-o cuvlntare, principalele 
sarcini ce revin guvernului in sfera 
asigurării populației cu produse ali
mentare și de larg consum. Ea a 
spus că pămlnlul confiscat de la marii 
latifundiari urmează să fie utilizat 
pcnțrii crearea do cooperative agri
cole, ceea ce va Înlesni, pe de o 
parte, practicarea unei agriculturi ba
zate pe ultimele cuceriri ale științei, 
iar pe de altă parte posibilitatea 
soluționării parțiale a șomajului; In 
mediul rural.

H șasea sesiune a Comi
tetului O.N.U. pentru elimi- . 
narea discriminării rasiale 
șl’-a deșchrt lucrările la New York.'» 
Pe agenda dezbaterilor se află o se
rie de petiții șk rapoarte privind 
discriminarea rasială in teritoriile' 
neaulonome și In special In colo
niile portugheze din Africa.

Im S august, la Moscova a 
fost înregistrată descoperirea de 
către un grup de savanți so
vietici a Heliului-8, a cărat c- 
'xister.ță a fost prevăzută de 
cercetătorii tocieiicl încă din 
anii 1959—IBCO. La un an după 
această previziune, Heliu-S a 
fost descoperit ți pe cale ozcpe- 
rlmentald, obțtnindu-se urme 
de descompunere a hellului su- 
pergreu in emulsie nucleară, 
relatează agenția TM^.S. După 
un timp, fizicienii sovietici au 
înregistrat încă 16 reacții In care 
s-a format șl s-a descompus 
heliul supergreu. Oamenii do. 
șliinlâ acordă, în prezent, o a- 
tențle deosebită problemei e- 
rtsten[ei Heliului-8 în reacjiile 
stelare, deoarece prin descomk ’ 
punerea lui se eliberează ener
gii uriațe. După părerea cerce
tătorilor, Heliu-8 poate avea un 
rol însemnat In diferitele feno
mene „explozive" in Univers.

■ ; *

A noua-șl cea mal tronif.’Unda magnetică 
puternică erupție sola- propagată de erupție a 
rd înregistrata in cursul atins Pdmlntul mai " 
ultimei , săptămini de dimineața la ora 
activitate deosebit de GMT prorocind pertur- 
intensă a Soarelui a ■■■■.•• -■ .
fost detectată luni la 
ora 17 GMT. Biroul 
Național american de 
cereetărl oceanice ș'. 
atmosferice de la Boul- 
den (Colorado) a anun
țai că această erupție a

■Imativ ..... „ ....
  -j pe cea mal puternică in- 
' “ ■' ’ trată1, din anul 19<54.

prinzăloare șl extrem 
de rară producerea until

asemenea fenomen rin 
perioada cind ciclul ăc- 

trfi tivltălii solare de 11 ani
IfiO se apropie de punctul

minim — c6 urmează 
să fie atins in anul 1975, 
Această activitate I a 

inexplicabil 
de intensă de peste o 

HtwnHrwM ‘ 37?;’ zî
putut fi observată în ca mai dura încd apro

ximativ trei-patru zile, 
Intrudi, după părerea

. u„ul J1W,. Boulden, Soarele °

consideră sur- es!s la !el actlt’ ca
și la începutul ciclului 
în curs de desfășurare.

bări in emisiunile de 
radiocomunîcaîii, în ....
special In. regiunile po- Soarelui,
larg. In emisfera r.oas- de interii _ _   _

Zi tră aurora boreală a săptămină, se pare că
«CTlIrtf'Irt# • A'l» S.txa. ' «'•■is. «rwn krl m . S m» tn __

regiunile septentrionale
acoperit aproximativ PiIrupția \le lungește ^roX?ta7 ameS
505 milîonne )cmp de pe cea m"1 t„'- astronomLor americani
suprafața Soarelui, pro- rogistrat.
iecttnd in spațiu unde Savanții
puternice de plasmă prinzălot
solară (protoni și rieu- ----
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